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4.september 2016
Styregruppen for Landsbyen de 7 Sogne

Referat styregruppemøde
Torsdag d. 8. september 2016 kl. 17 i Mødestedet.
Fraværende: Ole Rasmussen, Kresten Heltborg og Henning Poulsen



Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af sidste møde d. 10. august 2016
Referat: Godkendt
2. Byskilte
a) Godkendelse af retningslinjer for brugen:
”Skiltene er alene til brug af foreninger m.v og deres arrangementer. inden for
rammerne af Landsbyen de 7 Sogne, og fortrinsret har arrangementer, der rækker
ud over den enkelte landsby.
De tre store arrangementer: Morsø Festival, Karby Byfest og Juleparty kan
annonceres 2 måneder før, øvrige arrangementer kan annonceres 3 uger før.
Hvis det bliver nødvendigt at annoncere arrangementer medens de tre store
arrangementer annonceres kan disse mindre arrangementer annonceres i en 14
dages periode.
Opslag på skiltene skal udfylde skiltenes 50 x 70 cm, om nødvendigt med hvid
afdækning af resten af skiltet, og det anbefales, at man laver skilte, så de er
læsbare ”i farten” Hvis der er flere arrangementer, der skal annonceres på samme
tidspunkt, må arrangørerne aftale indbyrdes at ”dele” skiltefladen.
Opslag skal tages ned dagen efter arrangementet. Arrangørerne har ansvar for, at
det sker.
Den almindelige daglige ”pasning” af skiltene og deres umiddelbare omgivelser
varetages af de enkelte beboerforeninger, herunder optagning ved græsslåning,
snerydning m.v.”
b) Regnskab
c) Beslutning om indkøb af A2printer.
De afholdte udgifter til skiltene udgør 38.907 kr ,. Dertil kommer udgift til indkøb af
printer (ca 8.000kr), således at den samlede udgift bliver 46.907 kr.
Til finansiering heraf er der 16.500 kr fra LDR og 17.500 kr fra beboerforeningerne
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(Redsted mangler vist nok at betale) og Kulturhus Sydvestmors Kulturhus samt
10.000 kr fra Den velgørende Fond. Derved mangler der 2.900 kr i finansiering,
som må finansieres ved tilskud fra beboerforeningerne eller ved forhøjelse af
kopipriserne.
Referat;
Ad a) Retningslinjerne: Retningslinjerne godkendt som de foreligger. De
optrykkes på særskilt ark til fordeling til beboerforeningerne m.v.
Ad b) Prisen på printer er efter nyt tilbud 800 kr mindre, således at der skal skaffes
2.100 kr. Poul Erik har aftalt med formanden for LDR, at vi fremsender det reelle
regnskab uanset, at beløbene fordeler sig anderledes end forudsat i budgettet.
ad c). Det vedtages af indkøbe A2 printer, jfr. seneste tilbud. Printeren købes af
den del af Hvidbjerg Beboerforening, som administrerer driften af Kernehuset.
Der beregnes en pris pr. tryk som opkræves af ”Kernehuset” Om nødvendigt
beregnes et mindre overhead til finansiering af restbeløbet på printeren.
Printeren placeres i Mødestedet. Chresten undersøger, hvordan der kan gives
adgang til printeren  uden for åbningstid (nøgleudlevering, kodelås eller andet)
3. Fartbegrænsning på matriklen Næssundvej 325: 10 – 20 eller 30 km/t?
Referat: Styregruppen anbefaler en fartbegrænsning på 20 km/t.
Chresten kontakter Morsø Kommune.



4. Markering af eksisterende fartbegrænsning (byzone) gennem Øster og Vester
Hvidbjerg.
Referat: Uanset byskiltning og kommende fartdæmpende markering anbefaler
styregruppen, at der på de lange åbne strækninger inden for byskiltene skiltes med
gældende fartgrænse på 50 km/t og derudover med 40 km/t ud for skolen/SKF
Chresten kontakter kommunen om sagen
5. Redsted Sognegård
Orientering om og evt. forslag til det videre arbejde.
Referat: Repræsentanter for Sognegården og beboerforeningen – samt Poul Erik
har haft møde med borgmesteren om Redsted Sognegård og børnehaven m.v.
Resultatet blev, at der arbejdes videre med at gymnastiksalen og børnehaven
nedrives. Der nedsættes et byggeudvalg med repræsentanter for parterne for at
stille forslag til indretning af den resterende bygningsmasse.
Borgmesteren foreslår, at Sognegården frigøres af kommunen og videreføres som
en selvejende institution – f.eks., med SKF som driftsherre.
6. Tæbring bytorv.
Status på arbejdet
Referat: Arbejdet er godt i gang medarbejdsgrupper omkring planens enkelte
elementer. Ansøgning til LAG er desværre afvist, så projektet skal i første omgang
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tilpasses de øvrige midler: penge fra Grøn Ordning, Strategisk Tilpasning og LDR.
Et stort antal ”vinterbadere” efterlyser, at der sker noget ved vandet – i første
omgang en badebro: Det foreslås, at der afholdes møde med de berørte lodsejere,
for at få afklaring af forudsætningerne og mulighederne for at etablere de ønskede
faciliteter.
Kommunen har besluttet at nedrive ældreboligerne i Tæbring snarest. Der skal
arbejdes på den fremtidige anvendelse af grunden – og i givet søges penge.
7. Nyt – eller mangel på ny fra diverse fonde mv.
a) Lokale og Anlægsfonden
b) Realdania
c) Strategisk Tilpasning
d) Grøn Ordning
e) LAG
Referat: Der er stadig projekter under Grøn Ordning, der afventer godkendelse.
Der er endnu ikke statslig godkendelse af Strategisk Tilpasning
8. Forslag til turistguide/QRkodede steder.
Der er kun kommet 1 forslag udefra. Vedlagt oversigt over mulige forslag.
Referat: Mødet supplerede oplistningen af mulige emner (eftersendes) Der skal så
laves en kort beskrivelse af de enkelte elementer. Der søges etableret en
arbejdsgruppe til at videreføre arbejdet. Birthe vil gerne deltage. Bodil Sørensen
forespørges og Poul Erik snakker med Bente ”Turist” om et samarbejde.
Der fremvistes folder med illustrationer lavet af Topper, og der er interesse for at
lave en tilsvarende. Der kan under alle omstændigheder laves en QR kodning af
området, således at man fra centrale steder (færgelejet, købmand, kirke m.v.) kan
få oplysninger om hele området, og med en GR kodning af de enkelte steder, hvor
man kan læse nærmere. Sagen genoptages på senere møder.
9. Folkekirken og Landsbyen de 7 Sogne.
Referat: Projektet kører fint og der er allerede skitseret nogle muligeder.
Der er foretaget en mindre ændring i projektets fremdrift, således at
workshop 2 bliver med menighedsrådene og de kommende
menighedsrådsmedlemmer d. 13. oktober. Derefter indkaldes den oprindelige
interessentgruppe til fornyet sondering og nedsættelse af arbejdsgrupper omkring
de enkelte kirker.
10. Forslag til LDR om ændring af regler for tildeling af tilskud
Referat: Punktet udgår, da den foreslåede ændring ikke er mulig.
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11. Slogan
Referat: Der er kommet et yderligere forslag, som nu heller ikke er særlig
rammende. Sagen lægges i ”tænkeboks”.
12. Fælles kalender.
Evt. nyt fra den nedsatte arbejdsgruppe
Referat: Den aftalte arbejdsgruppe er under dannelse med VIF’s formand som
tovholder
13. Øvrige meddelelser, eventuelt og fastsættelse af tidspunkt for næste møde.
Referat:
a) Karby Kuber: Udbud af entrepriser har afventet godkendelse af
projekteringen fra Lokale og Anlægsfonden. Kommunen har modtaget 31
sider bemærkninger fra LOA, som der nu skal arbejdes på at besvare.
b) Kærstien: Projektet er færdigprojekteret og klar til at gå i udbud.
c) Vindmølledebatten: Styregruppen kan ikke anbefale omfattende
nyopsætning af flere vindmøller. Finder det tilfredsstillende, at Mors er
selvforsynende med strøm fra vindmøller. Der afholdes møde d. 21.
september for at samle sig om udtalelser til planen. Styregruppen (Poul Erik)
udformer erklæring til brug for mødet  om vores modstand mod en
væsentlig udbygning af vindmøller på Mors og vi stiller os til rådighed i det
videre arbejde.
Næste møde: Onsdag d. 26 oktober 2016 kl. 17 i Mødestedet.
Mødet aflyses og erstattes af et nyhedsbrev, hvis der ikke er emner til egentlig
behandling.
Referat: Poul Erik Olsen
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Emner til turistguide – QR kodning (tilfældig rækkefølge)
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Kirkerne
Mågerodde og Da Vinci broen
Thissingvig/Thissinghuse
Agerø Fuglereservat
Karby Kuber
Skytteforeningen
Årbjerg Torn
Mountainbikebanen
Næssundvej 325
Lis og Egon Marks have

