Nyhedsbrev for juni.
Det blev på sidste styregruppemøde aftalt, at hvis der ikke er væsentlige punkter, og det er der ikke,
blev der ingen møde i juli, næste møde er 10. august.
Poul Erik og jeg har deltaget i Næssundfærgens Venner´s bestyrelsesmøde, med drøftelse om fælles
aktivitets muligheder ved færgestedet.
Vi blev enige om, at når færgen er godt i gang, vil vi lægge fælles planer.
Morsø Kommune har i samarbejde med Landsbyen de 7 sogne hyret et rådgivningsfirma, så alle
formalier er i orden vedr. Vandplatformen ved Karby Kuber. Der har været afholdt et møde, og
Henning Jespersen aftaler under Karby Byfest, hvordan Ejstrup Bæk kam åbnes på sportspladsen.
Et godt møde med mange gode ideer.
Der er planer om en fælles arrangements kalender for hele området (Landsbyen de 7 sogne).
Henning Webmaster har nogle planer, som vi skal drøfte på mødet den 10. august. Derefter vil alle
foreninger blive indbudt til orientering og drøftelse.
Vi har en nær forestående kæmpe begivenhed FREDAG den 1. Juli kl. 14.30 klippes den røde snor
for sejltur for vores historiske bevaringsværdige genvejsfærge nemlig NÆSSUND FÆRGEN.
Der er ydet en fantastisk målrettet arbejde fra færgens venner, som nu krones med held. Jeg synes
også Morsø Kommune skal roses for deres positive medvirken, og den hurtige sagsbehandling. Når
vi bruger hinanden på den rigtige måde, er der mange positive resurser, der frigives til et godt
resultat. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at bruge færgen. Vi har 3 måneder til at bevise, at færgen
har en fremtid.
Karby Byfest i weekenden og Morsø Festival 1920. august. STØT DEM. De er meget vigtige for
vores område.
Der er givet mange flere sommerbegivenheder. Følg med på vores hjemmeside
www.superlandsbyen.dk
.
Rigtig god og varm sommer til alle.
Chresten Søndergaard
NB: Radio Limfjord sender på lørdag 2/7 fra kl. 9.00 til 12.00 fra færgen og lokalområdet.

