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7 SOGNE

Sammen er vi bedre

Mors d. 8.januar 2018
Kære Styregruppe
Hermed Referat .af møde i styregruppen
Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17 i Mødestedet.
Deltagere: Der var afbud fra Ole Rasmussen og velkomst til Anny Krogh som ny
repræsentant for Redsted beboerforening samt Bjarne Krogh som repræsentant for
Hvidbjerg Beboerforening
Meddelelser uden for dagsorden:
Landsbypedeller: Trods afslag fra Velux Fonden er det ønsket, at der arbejdes videre
med sagen, da landsbypedelordningen i vidt omfang allerede er i gang. Der er i første
omgang behov for en græsklipper til en udgift på 25.000 kr, som så må hentes og bringes
til opgaver.
Til vurdering af det videre forløb indhentes der oplysninger om ordningen i Frøslev (som
vist nok er på stand by). Endvidere undersøges mulighederne via Landdistriktsrådet og
indsatsområdet Spor i Landskabet.
Chresten har haft kontakt til repræsentant for Skov- og Naturstyrelsen vedr. pasning af
stiforløbet omkring Thissing sø og dyrker denne kontakt videre.
Pensioneret grafiker flyttet til Redsted og kan være en ressource for vores arbejde.
Boliger: Chresten har rettet henvendelse til kommunen om, at der bliver rådighed over fire
boliger til tilflyttere, korttidsansatte m.v.
Studiebesøg. Forespørgsel via Ann-Sophie Øberg om muligt studiebesøg af studerene fra
Københavns Universitet. Vi har stillet os til rådighed for besøget.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 8. november 2017.
Referat: Godkendt
2. Velkomstpakke og velkomstmøde.
Ud over velkomstpakken foreslås det, at der afholdes et velkomstmøde hvert
kvartal (Chresten).
Referat: Der har ikke kunnet opnås medfinansiering via Vestmors Erhvervsforum
,som i øvrigt finder, at det er et godt tiltag, Det aftales at projektet sættes i værk
alligevel og at de fire beboerforeninger solidarisk deler udgiften.
Velkomstpakken gives til alle tilflyttere (lejere som ejere), men ikke til beboere på
ældrecentret og institutioner.
Velkomstpakken afleveres personligt af repræsentant for den lokale beboerforening
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og består bl.a. af et ”klippekort” til serviceydelser, indkøb, medlemskaber m.v.
Der arrangeres desuden velkomstmøder med passende mellemrum – f.eks, hver
kvartal.

3. Facebook og 600 medlemmer (Chresten)
Referat: Der var ved mødets start 450 medlemmer af vores Facebookside og målet
kunne være 600. Og det ordnede Nina så stort set under mødet, så der ved
mødets afslutning er 792 medlemmer.
4. Status på arbejdet omkring folkekirkerne (PE)
Seneste møde er samme dag, som mødet her.
Referat: Der har dag været inspirationsmøde med konsulent for landsbykirker i
Fyns Stift Vita Andreassen. God inspiration, men en anden tilgang. I det arbejde
hun er tovholder for, er det kirkerne, der har besluttet at arbejde sammen med den
virkning, at der er øget interesse for et landsbysamarbejde.
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd har modtaget oplægget omkring Hvidbjerg kirke
med positiv interesse, men er på nuværende tidspunkt tilbageholdende med nye
initiativer og udgifter.
Bevillinger og tilladelser omkring Agerø Kirke er på plads og det ønskede AV-udstyr
opsættes i den nærmeste tid. Der laves et program for planlagte aktiviteter i kirken
(bl.a. via menighedsrådenes aktivitetsudvalg. Repræsentanter for Dans Ornitologisk
Forening (DOF) kommer på besøg d. 8. februar for at snakke
samarbejdsmuligheder.
5. Status på turistbrochure (PE)
Referat: Der er skiftet grafiker til en grafiker i Thisted, som museet arbejder
sammen med og er godt tilfreds med. Forventer at modtage hendes første udkast i
den nærmeste tid. Brochuren vil tilnærme sig brochuren fra Fjordbyernes Netværk,
men bliver også forskellig herfra.
28. februar er der konference i Thy vedr. turistsamarbejdet.
6. Natur- og fuglegruppe (Finn)
Fra sidste møde: Vi taler om naturen som et af vore stedbundne potentialer, men i
meget ukonkrete vendinger. Der søges derfor nedsat en arbejdsgruppe af
naturinteresserede til at tydeliggøre de naturværdier og – steder, som Landsbyen
de 7 Sogne rummer.
Finn Olsen kontakter mulige emner til sådan en gruppe.
Referat: Finn har haft kontakt med en række naturinteresserede, men kun to har
vist interesse for opgaven. Der er muligvis et par stykker til. Der nævnes derudover
naturfotografen Susanne Worm på Agerø. Der laves et opslag på hjemmesiden.
Sagen gendrøftes på næste møde.
7. Strategisk tilpasning og byfornyelse.
Fra sidste møde: Det aftales at Styregruppen på sit næste møde udarbejder en
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bruttoliste over aktuelle projekter (drøftes i de enkelte foreninger inden), som
forelægges kommunen (Helle/Anne-Sophie) på efterfølgende møde.
Status i Hvidbjerg.
Referat: Sagen genoptages på efterfølgende møde
8. Karby Rutebiler/Palle Sørensens ejendom i Karby
Medsendt oplæg fra Næssundfærgens Venner.
Referat: I Karby er der en positiv interesse for projektet. Styregruppen tager
initiativet til efterretning og forventer, at blive inddraget, hvis projektet medfører
ændret prioritering af Strategisk Tilpasning. Der er ikke oplysninger om, hvordan
Karby Beboerforening stiller til projektet.
9. Status på igangværende projekter
a) Vandplatform og Kærstien
b) Karby Kuber
c) Redsted Sognegård
d) Tæbring Forsamlingshus (Nina og Ernst)
Referat.
Ad a) Sagen forsinkes af, at der skal indhentes fornyede samtykker fra de
involverede lodsejere.
Ad. b) Sagen forhindres af tvist mellem kommunen og arkitektfirmaet om betaling af
firmaets hidtidige arbejde.
Ad. c) Nedrivningen af de overflødige dele af komplekset Redsted Sognegård og
Vindbakkens børnehave udbydes i den nærmeste tid. Projektet medfører
omfattende frivilligt arbejde, til at sikre brugte bygningsdele m.v. herunder mursten
til nybyggeriet.
Ad. d) bestyrelsen for Tæbring Forsamlingshus satser på en videreførelse og
yderligere istandsættelse af forsamlingshuset med nyt gulv og isolering under
gulvet m.v. kalkuleret til 140.000 kr.
10. Overtagelse af Kernehuset
Kommunens økonomiudvalg har besluttet at vi kan overtage Kernehuset m.v. for 1.
kr., men de nærmere vilkår er ikke drøftet/aftalt.
Referat: Det er forventet, at Hvidbjerg Beboerforening, som er lejer af kernehuset i
givet fald skal være ejer. Beboerforeningen er meget tøvende over for en
overtagelse. Det aftales, at beboerforeningen afgør om man vil afvise oplægget på
det foreliggende grundlag eller om der skal optages forhandling med kommunen om
de eventuelle vilkår for en overtagelse. I overvejelserne indgår bl.a. spørgsmål om
udbedring af kloakering og fremtidig vedligeholdelse af tilkørselsvejen for
rutebilerne m.v.
11. Kursus i brug af plakatprinteren.
Referat: Der laves kursus i brug af plakatprinteren lørdag d. 24. februar 2018 kl. 9
– 12.
Ellen Weisbjerg underviser.
Foreningerne melder til Chresten, hvem der deltager. Deltagerne skal medbringe en
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bærbar computer – eller have adgang til en. Der serveres en kop kaffe ved kurset.
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12. Påskeudstilling 2018 – skal vi deltage? (Chresten)
Referat: Der er enighed om, at Landsbyen de 7 Sogne etablere en stand ved
påskeudstillingen. Standen bemandes i størst muligt omfang.
13. Landdistriktsrådets halvårsmøde (Ernst og Chresten)
Referat: Har orienteret om Tæbring-projekterne. Ved næste halvårsmøde er der
nyvalg til LDR.
14. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
Næste møde
Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 17 i Mødestedet.

Referat: Poul Erik

