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Sammen er vi bedre

Mors d. 14. oktober 2020
Kære styregruppe
Hermed Referat a
 f styregruppemøde
Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 17 i Hyggen
Fraværende: Kresten Heltborg. Endvidere deltog Jakob Larsen fra Morsø Kommune
Dagsorden.
1. Godkendelse af referater af møder i styregruppen d. 2. september og 7. oktober
2020
Referat: Godkendt
2. Visionsplan for Landsbyen de 7 Sogne v. Jakob Larsen.
● Etablering af interviewgrupper
● Den praktiske tilrettelæggelse af interviews : steder, praktisk indkaldelse,
tovholder m.v.
● Vejledningstekst, interviewguide og tekster til hjemmeside og Facebook
● Tids- og handlingsplan for det videre arbejde – herunder styregruppens
behandling af interviewresultaterne og efterfølgende borgermøde
Referat:
Jakob uddelte sin interviewguide til orientering.
Kun én havde forslag til interviewpersoner.
Der blev derfor udarbejdet en bruttoliste over mulige deltagere – fordelt på en række
hovedemner og det blev fastlagt hvilke beboerforeninger, der skulle kontakte hvilke
personer. Jakob udarbejder et lille skrift, som fortæller om projektet og arbejdsformen,
som kan gives til de personer, man kontakter. Skriftet sendes til Chresten som trykker
og fordeler. Skriftet lægges desuden på hjemmesiden og Facebook. Der lavs et opslag
på infotavlen ved købmandsgården. Endvidere gives der oplysning til ”KunMors”
Jakob lægger en videointroduktion af sig selv op på hjemmeside/Facebook.
Der blev desuden fastsat tidspunkter for møderne i grupperne, så de inviterede straks
kan tage stilling til om de vil og kan deltage på de pågældende tidspunkter. Der
gennemføres tre interviews pr. dato – a ca. 2 timers varighed.
Chresten opsamler tilmeldinger til samtalerne
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Deltagerne garanteres anonymitet om deres bidrag.
Der serveres håndmadder eller lign ved samtalerne – Chresten arrangerer
bespisningen.
Jakob sammenfatter resultaterne af interviewene, som forelægges styregruppen på
næste møde, og derefter planlægges borgermødet.
Udgifterne til bespisning og borgermødet afholdes af restbeløbet fra Strategisk
Tilpasning (de sjove penge) .

3. Bordet rundt
Referat:
● Uffe gør opmærksom på en varslet forsøgsordning med større frihed til
landsbyerne og opfordrer til, at vi overvejer at deltage
● Opmærksomhed på indsats om bæredygtighed
● Generalforsamling i Redsted beboerforening
● 27 solgte huse i Karby-området inden for det sidste år,
4. Meddelelser i øvrigt.
Referat:
● Vi er ved at være ajour med velkomstpakkerne. Der blev rejst spørgsmål ved
om ikke der skulle gives velkomstpakker til de unge, som køber hus i området
og dermed styrker bosætningen. Sagen tages op på kommende
styregruppemøde.
● Styregruppemøderne afholdes fremover i ”Hyggen”
5. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
● Det foreslås til overvejelse af lave et arrangement med Søren Vester.
Næste møde: onsdag d. 25. november 2020 kl. 17 i ”Hyggen”
Referat: Poul Erik
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