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7 SOGNE

Sammen er vi bedre

Mors d. 1. december 2016
Til styregruppen
Kære styregruppe
Hermed

Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 30. november 2016 i Mødestedet.
Henning Poulsen var fraværende og Finn Olesen deltog først fra kl. 18
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat af møde d. 26. oktober 2016.
Referat: Godkendt
2. Folkekirken og Landsbyen de 7 Sogne.
Sammenfatning fra 3. workshop medsendes. Hvordan aktiverer vi flere i dette
arbejde?
Referat: Sammenfatning af mødet var medsendt Oplysningerne fra provsten om
forventelige ”lukninger” af en eller flere kirker, får arbejdsgruppen til at revidere
oplægget til fremtidige profiler for kirkerne og måske medvirke i valget af hvilke
kirker der kan lukkes.
Der opfordres til at alle gør opmærksom på dette vigtige og spændende arbejde, så
der opnås en bredere folkelig dækning for overvejelserne
3. Byskilte
Færdiggørelse af retningslinjer, pris m.v. for brug af printeren
Referat: Der har været lidt problemer med at lære brugen af printeren at kende.
Der afholdes på et tidspunkt kursus heri. Det tynde papir, er vanskeligere at
montere i rammerne, så det anbefales at bruge den kraftige kvalitet.
Der opkræves 10 kr pr. tryk for alle.. Der udpeges en nøgleansvarlig for hver af de
foreninger m.v. der skal bruge printeren. Man noterer i ”logbogen, hvor mange print
man har taget, og der vil med passende mellemrum blive udsendt regning til
brugerne.
Poul Erik færdiggør retningslinjerne til opslag i mødestedet og fordeling til
foreningerne m.v.
4. Projekter i Redsted:
 Sognegården
 Bytorv
 Cafe ved købmandsbutik
Referat: Det lokale byggeudvalg har færdiggjort og afleveret sit oplæg til
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byggeprogram. Byggeprogrammet tager udgangspunkt i, at børnehavefløjen og
gymnastiksalsfløjen nedrives. Ved efterfølgende møde med kommunen er det aftalt
at kommunens arkitekt udarbejder forslag til indplacering af lokaleprogrammet i de
resterende bygninger, herunder om det kan være økonomisk fordelagtigt, at rive
mere ned og bygge nyt. Hvis der skal rejses flere penge til projektet samarbejder
Poul Erik med kommunens fundraiser om arbejdet.
Intet nyt om bytorvet.
Der er udarbejdet ansøgning til LAG om cafeområdet i købmandsbutikken.
Bestyrelsen ønsker sagen fremmet, da projektet kan være af betydning for
mulighederne for at finde en ny købmand.

5. Realdania – rejseudstilling om Stedet Tæller projekter.
Placering? Events? m.v. se medsendte bilag fra Realdania
Referat: Det aftaltes at udstillingen bedst kan opstilles på pladsen ved siden af
købmandsbutikken i Hvidbjerg. Der arbejdes efterfølgende videre med de øvrige
elementer i eventen.
6. Slogan.
Evt. kommunens slogan: ”Sammen er vi bedst” eller en omskrivning:” Sammen er vi
bedre”. Oles forslag om brug af begrebet Synergi kunne blive til: ”Synergi i vækst”
eller ”Synergi for fremtiden”. Forslag fra Conny Sørensen: ”Hvor hænder mødes og
løfter i flok” eller: ”Mange nok løfter i flok”
Referat: Sagen udsættes i afventen på det helt rigtige forslag
7. Status på Kærstien, vandplatform og Karby Kuber.
Bevilling fra Friluftsrådet til Kærstien.
Referat: Lodsejeraccepter er nu indhentet ril Kærstien. Kommunen har fundet
yderligere 100.000 kr penge til projektet gennem omprioritering og har søgt og fået
130.000 kr fra Friluftsrådet til projektet. .Arbejdet afventer arkitektfirmaets
færdiggørelse af udbudsmateriale.
Karby Kuber afventer Lokale- og anlægsfondens godkendelse af de ændringer i
projektbeskrivelsen som har anmodet om- sagsbehandleren er angiveligt
langtidssygemeldt.
8. Turistguide – det videre arbejde
 Aftaler med Topper.
 Arbejdet med beskrivelse af stederne.
Referat: Der er indgået en aftale om honorering af Topper med 7000 kr. Der
nedsættes en arbejdsgruppe til udfærdigelse af beskrivelser af stederne.
9. Byggegrunde i Karby v/ Finn Olesen
Referat: Finn oplyser om interesse for at erhverve nogle ubebyggede grunde langs
Næssundvej med fjordudsigt. Grundene er ikke byggemodnede og der vil antagelig
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skulle laves adgang i et nyt vejforløb, da grundene ikke kan få individuel indkørsel.
fra Næssundvej. Da der er ubebyggede grund på den anden side af vejen, er
kommunen tilbageholdende med at byggemodne yderligere grund i området. Det
aftales, at Chresten og Poul Erik tager kontakt med kommunen om sagen.
10. Facebook og hjemmeside v/ Finn Olesen
Referat: Finn rejser spørgsmål om mulighed for at ”sælge” annoncer på
hjemmeside og Facebook side – f.eks. i form af links, som de lokale
forretningsdrivende kan ”købe” adgang til.
Henning er i gang med at udarbejde nyt teknisk layout for siden og vurderer
herunder muligheden for at tilgå kalenderfunktionen direkte. Spørgsmål om
muligheden for link til forretningsdrivendes egne hjemmesider vurderes i forbindelse
med dette arbejde.
11. Velux – Fonden – indsatsområde: Frivillige ældre som drivkraft i lokalsamfundet.
Referat: Det overvejes om et udspil hertil kunne være en kunstnerisk manifestation,
der ”tegner billeder” af frivilligindsatsen i vores område. Temaerne kunne herunder
være aktivering af nye generationer og behovet for opsøgende virksomhed i
rekrutteringsarbejdet..
12. Friluftsrådet – næste ansøgningsrunde 28. februar.
Referat: Færdiggørelse af bytorvet i Tæbring kunne måske være et emne for en
ansøgning til Friluftsrådet:
Kulturhus Sydvestmors overvejer en frivilligindsats på ældreområdet i form af
elcykler eller tvillingecykler.
13. Meddelelser, eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
 Arrangement med gløgg og æbleskiver på bytorvet i Tæbring viste vejen for
bytorvet som fælles aktivitetssted i TORF-området
 Interviewmøde med Dansk Byplanlaboratorium, som led i evalueringen af
indsatsen omkring Strategisk Tilpasning..
Næste møde: Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 17 i Mødestedet.
Referat: Poul Erik

