Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

5. marts 2020
Kære styregruppe
Hermed

Referat

af styregruppemøde

Onsdag d. 4. marts 2020 kl 17 i Mødestedet.
Fraværende: Finn Olsen, Mette Noppenau og Nina
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 8. januar 2020.
Referat: Godkendt
2. Orienteringer.
• Befolkningsudviklingen i Landsbyen de 7 Sogne viser et fald i antal beboere i
området fra 1.999 i 2019 til 1.956 i 2020 (begge 1. jan) altså et fald på 43. 16
nyfødte i 2019
• Velkomstpakker: der er en række velkomstpakker, der ikke ar afleveret fordi der
ikke som aftalt er givet besked til Chresten om tilflytning, Vågn op og giv
Chresten besked.
• Succes med beachhåndbold stævne i Hvidbjerg
• 800 deltager i skudårsfest i SKF
• Generalfors. I SKF – overskud 200.000 kr
• Generalforsamling i VIF – overskud på 300.000 kr selvom der har været
investeret 200.000 kr
• Generalforsamling i Tæbring Forsamlingshus med godt mod
• Generalforsamling i TORF borgerforening – kassebeholdning på 50.000 kr
• 981 følgere på vores Facebook – stiger stadig
• Udsolgt revy i Karby
• Et nystartet firma ønsker at lave en ”landsbyfilm” i området.
• Arr. ”Friluftslivet på landet” ved Bovbjerg Fyr
• Netværksmøde i Landsbyklynger.dk 18. april – Chresten deltager.
3. Opdatering af ”masterplanen” for Landsbyen de 7 Sogne
Oplæg til årsmøde/borgermøde v. Ann-Sophie (Bilag)
Referat:
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Ann-Sophies oplæg til indhold og form af et borgermøde og efterfølgende opsamling
godkendt.
En ny plan skal have et perspektiv til 2030.
Der arbejdes i 2 runder ”cafe-møder” og offentliggørelse af (evt. bearbejdede)
resultater offentliggøres på hjemmesiden.
Mødet tæller desuden som årsmøde i Landsbyen de 7 Sogne.
Der laves bespisning – med en mindre betaling (f-ks- 30 k) – og søges sponsorer
hertil. Ellers bliver det ”sammenskudsgilde” for beboerforeningerne.
Borgermødet afholdes
Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 18 i Redsted Sognegård.

4. Oplæg til beretning 2019 og arbejdsplan 2020.
Eftersendes.
Referat: Beretning og arbejdsplan godkendt med enkelte justeringer. Den godkendte
beretning og plan medsendes dette referat.
5. Nordeafonden.
Infomøder om nyt indsatsområde: ”Her bor vi”.
• Lem Hallen d. 25. marts 16.30 – 19.00
• Arden d. 24. marts 16.30 – 19
Poul Erik skal give et kort indlæg ved begge møder.
Referat:
Chresten og Uffe planlægger at deltage i et af møderne. Endvidere deltager
kommunen i et af møderne.
6. Lokaludviklingsbureauer – borgerinvolvering og bæredygtighed
Referat: Materiale fra DGI uddelt ved mødet.

7. Status på Karby Kuber og Kærstien.
Referat:
Bevilling på 150.000 kr fra LAG – til inventar.
Der arbejdes med en mindre indgribende udformning af stiforløbet og pristilbud herpå.
Der indhentes forslag til naturformidlingen.
Opsætning af udendørs faciliteter afventer bedre vejrforhold.
Formand
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Der er igangsat overvejelser om, hvorvidt nogle af aktiviteterne i Karby Kuber kan
henføres til folkeoplysningsloven med deraf afledt mulighed for lokaletilskud.
8. Kirkearbejdsgruppens initiativgruppe: Kirken og foreningerne.
Referat:
Initiativgruppen arbejder med et døgnarrangement med en række aktiviteter under
hovedoverskriften: ”Fortællinger”. Gennemføres sommeren 2021.

9. Strategisk tilpasning.
Restbeløb ved sidste opgørelse:
• ”Landskab” Hvidbjerg 165.000kr
• ”Landskab” TORF – 248.000 kr
Referat: Ann-Sophie vil samle op på sagen, men det er stadig den umiddelbare
forudsætning, at midlerne skal bruges på ejendomme og bygninger.
Dansk Byplanlaboratorium skal udarbejde en evaluering af det samlede projekt.
10. ”Hængepartier”:
a) Kommunen og medborgerhuse
b) Lejeboliger i Hvidbjerg
c) Bæredygtighedsaktivitet/socialøkonomisk virksomhed
Referat:
Ad. a) det fastholdes, at der først gøres mere ved sagen, når der foreligger en afklaring
i Redsted.
Ad b) Kun et af flere forespurgte boligselskaber – Morsø Boligselskab - har vist
interesse for at arbejde videre med sagen og dette samarbejde søges igangsat.
11. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
Næste møde:
Mandag d. 27. april 2020 kl 17 i Mødestedet.

Referat.
Poul Erik
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