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Mors d. 27. april 2016

Kære styregruppe

Referat 
af møde i Styregruppen

Hermed 

Onsdag d. 4. maj 2016 kl 17 i Mødestedet.
Fraværende: Krsten Heltborg. Nina Andersen ankom til behandlingen af pkt. 6
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 6. april 2016
Referat:
Godkendt. Fremover anses referatet godkendt, hvis ingen har gjort
bemærkninger til det inden et døgn efter modtagelsen og det offentliggøres først på
hjemmesiden derefter.
2. Folkekirken og Landsbyen de 7 Sogne (PE)
Referat:
Poul Erik orienterede om projektet, der bygger på en bevilling på 250.000
kr fra Folkekirkens udviklingsfond. Projektet handler om at se på, om der kan opnås
synergieffekter, opgavedelinger og nye opgaver i sammenhæng med det arbejde,
der er gjort i Landsbyen de 7 Sogne. – og med henblik på at idsamle
generaliserede erfaringer, der kan være til inspiration i andre og fremtidige
landsbysamarbejder.
Første workshop blev afholdt den 18, april, hvor der blev orienteret om forskellige
aksempler på nyudvikling af brugen af kirkerne, herunder brugen af nedlagte kirker
og efterfølgende gruppearbejder med brainstorming om tanker og ønsker vedr.
kirkerne i de 7 sogne. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at holde sammen på
udvklingsarbejdet bestående af:
● Benedicte Tønsberg
● Jens Holm (Agerø)
● Axel Boel (provstiet)
● Charlotte Kristine Heide
● Chresten Søndergaard
● Poul Erik Olsen
Som nu har til opgave, at få specificeret beskrevet de opregnede muligheder –
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gerne i diverse arbejdsgrupper med henblik på forelæggelse på en anden workshop
i august/september i år.
Derefter skal det aftales hvilke projekter, der skal afprøvesd med henblik på
opsamling af erfaringer efter et år.
Alle er velkomne til at deltage i arbejdet og kan rette henvendelse til Poul Erik
(
peolsen@live.dk
), hvis man vil optages på interessentlisten
3. Event for opstilling af byskilte (Nina og Benjamin)
Referat:Skiltene er nu lavet og klar til opsætning. Der var stor begejstring for
skiltenes udformning. Skiltene søges opsat med hjælp fra Grøn Mors, men de
enkelte landsbyer kan også vælge selv at opsætte.
Benjamin har rundsendt ”reglerne” for opsætning og uddelte kort med den påtænkte
opsætning med henblik på at de enkelte beboerforening returnerer kortene mend
præcis angivelse af hvor skiltene skal stå – til brug for Grøn Ordnings opsættelse af
skiltene og laver samtidig markering med en farvet pæl på de respektive steder.
Der er indkøbt et ekstra skilt til at fodre sneploven med om nødvendigt.
Torsdag d. 12 maj 2016 kl. 17 
iværksættes opsætningen officielt ved en event ved
den østlige indkørsel til Redsted, hvor der bydes på en grillpølse og vand og
øl.Henning P sørger for traktement.
Formand for Landdistriktsrådet, Kjeld Bak anmodes om at iværksætte åbningen af
begivenheden,
Chresten laver pressemedelelse herom.
4. Redstedprojekterne – Sognegård, torv, ældreboliger og købmandsforretning.
(Kresten, Birthe og Henning) Herunder nyt fra borgermødet d. 7. april.
Referat: 
Ved et fællesmøde mellem bestyrelserne for andelsbutikken,
borgerforeningen og
sognegården blev der ikke opnået enighed om hvilke dele af

sognegården/børnehaven, der ønskes bevaret, Sognegården finder ikke, at man
har økonomi tilo at opretholde driften af mere end selv sognegården.
Der inkaldes til et nyt møde mellem parterne d. 23. maj kl. 19, hvor Chresten og
Poul Erik deltager. Det skal her overvejes om foreningsstrukturen kan forenkles
med henblik på større beslutningskraft.
Kommunen har accepteret udsættelse af fristen for indstilling om hvilke dele af
børnehaven og gymnastiksalsfløjen der ønskes bevaret.
Projekt for indretning af købmandsbutikken med ny indgang og cafeområde er
under udarbejdelse.
Kommunen har besluttet at opretholde ældreboligerne i Redsted og der forventes
indgået en aftale om lokal drift af boligerne til de tidligere foreslåede anvendelse:
ferieboliger, korttidsarbejdere m.v. Nødvendig energioptimering kan evt.
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tilvejebringes gennem byfornyelsesmidler og/eller midler fra Strategisk Tilpasning.
Chresten kontakter kommunen vedr. tankerne omkring ældreboligerne.
5. Tæbringprojekterne – bytorv og strandprojektm ( Ernst og PE)
Referat: 
Projektet med badeponton må opgives, da det er en betingelse for at
kunne bruge midler fra Gø’rn Ordning er, at der kan tinglyses offentlig adgang til
området, og det ønsker lodsejerne – trods i øvrigt stor velvilje – ikke.
Der er defor udarbejdet fornyet ansøgning til Grøn Ordning, hvorefter det samlede
beløb henføres til Bytorvet. Kommunen har vist stor velvilje til at levere jord og grus
til at skabe det ”landskab” som skal laves. Arbejdet går i gang d. 5. maj.
I øvrigt nedskaleres bytorvsprojektet til et mere realistisk budget, men henblik på at
resterende ønsker kan søges realiseret på et senere tidspunkt. Der vil indgå
ansøgninger til LAG, Lokale og anlægsfonden og Frlufstrådet (de to sidste til de
natur og idræts/bevægelsesaktiviteter som etableres på området)
6. Byfornyelse i Hvidbjerg (Benjamin og Kristian)
Referat:Der blev d 13. april afholdt såkaldt ”Bylab” til uddybning og prioritering af
de tidligere modtagne forslag til indsatser med henblik på at kommunen og
rådgivningsfirmaet Landlab udarbejder et forslag, der forelægges til høring på et
borgermøde d. 10. maj og orientering om den endelige plan d. 31. maj.
7. Karby Kuber, Kærstien og Vandplatformen (Chresten)
Referat:Bygningen af Karby Kuber er nu færdigprojekteret og udbydes snart.
Der er tilsyneladende nye problemer omkring fritlægning af åforløbet og en mulig
fordyrelse, som kan udsætte muligheden for etablering af vandplatformen.
Michael Havbo forespørges om en vurdering af besejlingsmuliheden for
havkajakker.
Det forhåbentligt sidste møde med lodsejere og øvrige interessenter omkring
Kærstien afholdes d.11. maj, hvorefter projektering kan iværksættes..
8. Næssundfærgen (og evt. færgelejet) (Chresten)
Referat:
Der blev rejst tvivl om, hvilken dækning der egentlig var for den optimisme,
som blev tilkendegivet ved generalforsamlingen i Næssundfærgens Venner. Det var
ønskeligt med en snarlig afklaring, så der kan lægges planer for ”fjorpunkt
Næssund”.
9. Antennemast i Karby (mobil nettet)
Referat:
Den uønskede placering af masten ved det planlagte udløb af Kærstien i
Næssundvej fastholdes angiveligt, men der er ikke nyt om, hvornår masten rejses.
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Arbejdet udføres af specielt entreprenørfirma på vegne af tdc.
Der var nu også forskellige vurderinger af uhensigtsmæssigheden i den påtænkte
placering, da en placering der, kan give muligheder for parkering ved udløbet af
Kærstien
.
10. Kulturmødet på Mors d. 25. – 27. august.
Referat:Der var ikke noget specielt ønske om at præsentere Landsbyen de 7
Sogne ved Kulturmødet, men vi hører da gerne, hvis der er et formålsbeskrevet
ønske om det.
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11. Ny ansøgningsrunde hos Realdania
Referat:
Realdania har udmeldt ny ansøgningsrunde i programmet ”Mulighedernes
Danmark”. Styregruppen finder at igangværende projekter bør realiseres førend,
der søges nye projekter.
12. Evt. Nyt fra LAG ThyMors
Referat:
Chresten er skiftet fra at være suppleant til at være ordinært medlem af
bestyrelsen.LAG omfatter nu også FLAG (Fiskerilag), for hvilken der er næste
ansøgningsfrist d. 10. maj 2016. Næste ansøgningsrunde til den ordinære LAG er
24. august 2016.
13. Meddelelser, eventuelt og dato for næste møde.
Referat:
a) Styrket kalenderfunktion: Chresten og Henning har ikke haft lejlighed til at
gøre mere ved sagen endnu
b) Benjamin foreslår at styregruppen tager initiativ til idrætskonkurrencer
landsbyerne imellem. Sagen drøftes med VIF, som nok bør være tovholder
c) Eksamensopgave fra geografistuderende fra RUC til orientering. Er ikke til
offentliggørelse, men rundsendes til styregruppens orientering..
Næste møde: Onsdag d. 8. juni 2016 kl 17 i Mødestedet.
Referat: Poul Erik
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