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Sammen er vi bedre

Mors d. 9. august 2018
Kære styregruppe
Hermed Referat a
 f møde i styregruppen
Onsdag d. 8. august 2018 kl 17 – 19.30 i Mødestedet.
Bemærk: der er efterfølgende (kl. 20) møde med Lauritz Rask i Karby Kuber om
tilrettelæggelse af og tidsplan for det frivillige arbejde omkring Kærstien og
vandplatformen.
Fraværende: Ole, Birthe og Anny.
OBS. Af hensyn til madbestilling bedes afbud meddelt direkte til Chresten.
Dagsorden:
Meddelelser:
Rapport fra internationale arkitektstuderende fra KU: Landskabsfremtiden for Mors: ingen
særlige projektforslag vedr. vores område.
Ved kulturmødet bliver en aktivitet under titlen. Landsbylaboratoriet. Ikke noget vi er direkte
involveret i.
Besøg fra J
 ammerbugt provstiudvalg for at høre om kirkeprojektet.
Vejskiltning: P
 oul Erik har rettet den aftalte henvendelse til kommunen, men har ikke
modtaget svarkvittering for modtagelse af vores henvendelse.
1. Godkendelse af referat af møde d. 23.maj 2018.
Referat: Godkendt
2. Valg
● Formand
● Kasserer
● Udpegning af medlem 2 fra Karby Beboerforening
Referat:
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Genvalg af Chresten Søndergaard som formand og Gitte Søndergaard som kasserer.
Der rettes henvendelse til Karby Beboerforening om yderligere en repræsentant for
foreningen (Finn)
3. Regnskab januar – juni 2018 og anmodning om indbetaling af hver 2.000 kr fra
de fire beboerforeninger (Regnskabet vedlagt)
Referat: Regnskabet godkendt. Der indbetales 2.000 kr fra hver af de fire beboerforeninger –
konto 7380 7542235
4. Status på arbejdet med.
● Vandplatformen og Kærstien, hvor der nu er et tilpasset projekt og hvor
omfanget og tidsplanen for det frivillige arbejde skal fastlægges – samme aften
kl. 20 i Karby Kuber.
● Karby Kuber
● Redsted Sognegård
● Børnenes actionpark
● Kirkeprojektet.
Referat:
Vandplatformen og Kærstien. Arbejdet iværksættes i den allernærmeste tid. Art og omfang af
de frivillige arbejde blev aftalt på efterfølgende møde i Karby Kuber.
Karby Kuber: Fortsat intet reelt nyt. Licitationsresultat kendes i den nærmeste tid, men derfor
ingen viden om mulighederne for at gennemføre arbejdet som forudsat.
Redsted Sognegård: Nedrivning og planering er foretaget. Omlægning af installationer blev
dyrere end forventet, hvorfor kommunalbestyrelses beslutning om finansiering af selve
byggeriet afventes.
Børnenes actionpark m.v . Større dele af projektet omlagt til materialefinansieret frivilligt
arbejde. Udførsel forventes igangsat i den nærmeste tid – i øvrigt sammen med
fartdæmpende foranstaltninger på Næssundvej.. Uffe har rettet henvendelse vedr. den
manglende opstregning af cykelsti. Dette er lovet iværksat.
Kirkeprojektet: Projektet afsluttes som projekt i næste ude, hvor afsluttende rapport
forelægges til godkendelse.
Det er aftalt at arbejdsgruppen arbejder videre med henblik på at katalysere den fortsatte
udvikling.
Projektet har skabt styrelse af kirkelivet, sammenhold på tværs af de oprindelige sogne og
nye og spændende anvendelser af kirkerummene.
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Træghed i at få børnehave og skole til at bruge Hvidbjerg Kirke til musik og dramaaktiviteter.
Skolen er velvillig, medens børnehavens personale finder det vanskeligt at
tilrettelægge aktiviteter i kirken.

5. Færgelejet og omgivelserne.
Det blev for snart længe siden aftalt, at der skulle laves en helhedsplan for området, men der
er ikke sket noget. Skal sagen aktiveres?
Referat: Det aftales, at Poul Erik retter henvendelse til Næssundfærgens Venner for at høre
til deres engagement i sagen.
7. Landsbypedeller
Opsamling på sidste møde. Der er modtaget afslag på tilskud til indkøb af brakpudser.
Referat:
Ros til det fantastiske ”pedelarbejde” omkring SKF og Kernehuset m..v.
Initiativer vedr. øvrig fælles pedelindsats afventer.
Det oplyses i øvrigt, at Skov- og naturstyrelsen har renoveret stiforløbet omkring Thissinghus
Sø og passer det fint.
8. Velkomstpakke – fortsat opfølgning.
Referat: Velkomstpakken er en gedigen succes, som bliver vel modtaget af tilflytterne – som
der i øvrigt ses at være stigning i antallet af. 9 pakker udleveret i år. Og flere i vente.
Der gøres en indsats for at få flere håndværksfirmaer med i ordningen (elektriker og
maler). Forslag: at der gives fribilletter til førstkommende fællesspisning eller andet
arrangement efter tilflytningen.
9. Fjordbyernes netværk
Fordeling af vores folder og folderen fra Sydthy, hvor vi får 2.000 ekspl
Referat: Alle vil være opmærksomme på, hvor der skal suppleres med foldere. Nina afhenter
foldere fra Fjordbyernes Netværk hos Karl Klausen. Skyumvej 121 Skyum 7752
Snedsted. 23 36 85 34.
10. Kirkevandringer – ideer til videreførelse
Referat: Arbejdsgruppen arbejder videre og kommer med forslag – evt. lokalhistoriske
vandringer med udgangspunkt i kirkerne
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11. Bryggerilav i den gamle Redsted Købmandsgård
Referat: Bryggerilavet starter sin virksomhed samme Aften som dette møde. Et fint tiltag –
som med held er startet i Flade Agora, hvor det tidl. kølerum er eb positiv ressource.
12. Nyt om veteranbusprojektet?
Referat: Ejendommen er købt af Morsø Taxi og Turist. Boligen nedrives og garagerne bruges
til sit opr. Formål.
13. Udbud af ældreboligerne i Tæbring.
Referat: Ejendommen sælges antagelig til privat beboelse.
14. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
Byskiltene: D
 er efterlyses større disciplin med hensyn til nedtagning af uaktuelle
meddelelser. Nina oplyser, at der er indkøbt ekstra forsidefolie til skiltene. Kan fås ved
henvendelse til Nina.
Åben have i Vils: Uffe og Poul Erik deltog som repr.. For Landsbyen de 7 Sogne.
Strategisk tilpasning: Styregruppen anmoder om oversigt over resterende midler med
henblik på anvendelse inden udgangen af 2018.
Næste møde: Onsdag d. 19 . september 2018 kl 17 – 19.30 i Mødestedet.
.

Referat: Poul Erik Olsen
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