Rakkeby den 22102015
Jeg sender et nyhedsbrev, for at sikre, at I alle er opdateret.
Poul Erik, AnnSophie (MK), Ole og undertegnede deltog 7. oktober i Netværksmøde i Ringkøbing.
Det var Real Dania, der var vært. Det var meget forskellige projekter fordelt over hele Danmark, vi
blev præsenteret for.
Landsbyen de 7 sognes projekt Vandplatformen ved Karby Kuber er meget forskellig fra de andre
projekter.
Dagen blev afsluttet med et meget interessant indlæg af Gram Slots ejer, Svend Brodersen.
Søndag den 1. november:
Deltager vi Landsbyen de 7 sogne i Landsbytræf 2015 kl. 10.00 til 16.00 i Fursund hallen. Jeg har
styr på det materiale , der skal medbringes.
Torsdag den 5. november:
Er Landsbyen de 7 sogne med i en paneldebat om landdistrikter i Herning Messecenter. Det er
Landbrug og Fødevare der har inviteret os. Jeg forventer at Hans Ejner Berthelsen og AnnSophie
Morsø Kommune og undertegnede deltager.
Lørdag den 7. november kl. 10.00 til 15.00:
Har Jørgen Møller, Aalborg Universitet lagt en studietur for 10 – 12 personer forbi Landsbyen de 7
sogne. Det er Højderyggens Klyngeråd i Ikast  Bande kommune.
De skal rundt og se hele området, Karby Kuber, Hvidbjerg, Redsted, Tæbring o.s.v.
Torsdag den 12. november:
Får vi hele dagen besøg af studerende fra Roskilde Universitet. Som gerne vil interviewe
medlemmer fra Styregruppen.
Jeg vil meget gerne I tjekker jeres kalender for evt. deltagelse, for at gøre det så alsidig som muligt.
Jeg har program for de forskellige besøg med på styregruppemøde mandag den 2. november kl.
17.00.
Sidste frist for at søge midler fra Friluftsrådet er 1. november.
Jeg luftede ideen på sidste styregruppemøde, og har senere drøftet det med VIF´s Johannes
Kristensen, og skole og børnehave.
Alle er positive. Vi er nået frem til, at det er mest hensigtsmæssig at placere ”Børnenes actionpark”
vest for hal 2 på det område, som bruges til træning for de mindste.
Jeg søger om ca. 80.000 kr. Jeg håber ideen kan kombineres med byfornyelse i Hvidbjerg, når vi
skal prioritere. Vi drøfter planen på næste møde.Har du ideer ring eller mail.
Grøn Ordning:
Jeg mener de fleste fra første ansøgningsrunde har fået besked om at trykke på knappen ”GO”.
Anden ansøgningsrunde er bevilget af kommunen.

Med venlig hilsen Chresten

