Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

Mors d. 14. oktober 2021
Kære styregruppe
Hermed referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 13. oktober 2021 kl 17 i Mødestedet.
Fraværende: Kresten, Morten, Tommy og Søren
Dagsorden
1. Godkendelse af referat af møde d. 11.august 2021
Referat; Godkendt
2. Bordet rundt
Referat;
Hvidbjerg:
Byfornyelsesprojektet nærmer sig endelig sin afslutning med ændring af vejchikaner og
påbegyndt købmandstorv.
Der arbejdes stadig med spørgsmålet om almennyttige boliger. Der har været møde
med to boligselskaber (Domea og Dansk Boligselskab), som er interesserede. I sidste
ende er det dog kommunalbestyrelsen, der skal give tilslutning
TORF:
Årets festival gav et overskud på 570.000 kr.
Afholdt bankospil:
Skralderuten: / har meldt sig – Nina fortsætter med hvervningen. Når der er skaffet nok
deltagere administreres ordningen af de respektive beboerforeninger.
Det lægges på Facebook hvilke veje, der er ”ledige”.
Vi skal profilere os på ordningen, når den er sat i gang.
Ny udgave af byplakaten – genoptrykkes.
Redsted.
På grund af tekniske forhold, har vandaktiviteterne i Thissinghuse ikke kunnet komme i
gang i sin endelige form. Betalingsordningen og bookingsystemet skal laves. Men dog
lidt brug. Egentlig indvielse udsættes til foråret.
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Loppereden holder julemarked. Beboerforeningen er ikke involveret heri.
Bankospil i beboerforeningens regi.
Legeplads ved Sognegården (pe): tror ikke længere på, at der kan rejses penge til en
banal legeplads. Der skal være noget nyt og anderledes i projektet og gerne noget der
involverer børn og voksne.
3. Turistfolderen.
På sidste møde besluttedes det at skrotte folderen på grund af for mange fejl. Der
laves en revision med fjernelse af de aktiviteter og faciliteter, der er gledet ud og nye,
der er kommet til. Folderen trykkes i 1.000 eksemplarer og koster 2.500 kr + moms.
Sagen forelægges til fornyet overvejelse.
Referat;
Det aftales, at hver beboerforening gennemgår folderen og laver en oversigt over de
nødvendige rettelser. Sagen på til næste møde
4. Landsbyfilm
Aftaler om premiere. Hvor? Hvornår? Hvem skal indbydes.
Referat:
Filmen – som er på 2,5 minutter -er færdig og vi så den De direkte involverede
(virksomheder og sponsorer har fået filmen tilsendt, men ar anmodes om ikke at bruge
den førend der har været en åbningsvisning.
De direkte interessenter og sponsorer inviteres til en premiere, hvor der samtidig
orienteres om muligheden for at lave egne film ved brug af det indkøbte videoudstyr –
efter kursus i anvendelse af udstyret et kursus som vi tilbyder.
Firmaet, som har produceret filmen vil samtidig orientere om, hvordan man lægger film
ind på hjemmesider.
Premieredatoen fastsættes til tirsdag d. 26 oktober kl 19 i mødestedet.
5. Sommerblomster i landsbyerne?
Referat: Der enighed om at iværksætte en ”kampagne” gående ud på, at der plantes
sommerblomster (blomstereng) i videst mulig omfang i landsbyerne – på tomter og
vejsider m.v.
Der søges penge i LDR til projektet. Sagen drøftes videre på næste møde.
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6. Velkomstpakker (nok en gang)
Referat: Styregruppen bekræfter aftalen fra sidste møde. Pakkerne gives kun til
huskøbere og består af 1 flaske færgevin og noget snolder, samt tilbud fra de
forskellige institutioner.
Der opfordres til at man snarest får udleveret de pakker, der mangler. Specielt er
Karby langt bagud.

7. Kursus i brug af nyindkøbt videoudstyr.
Referat; se punkt 4.
8. Regnskab
Referat: Chresten omdelte forbrugsregnskab for perioden januar til dato. Det aftales at
hver af foreningerne indbetaler 2,500 kr til fælleskassen.
9. Landsbyskiltene.
Referat: Nina fortæller om dårlige oplevelser med at opslag bliver fjernet flere gange
samme sted, af nogle som tilsyneladende mener, at de har forret til deres opslag.
Efter reglerne skal man aftale at deles om skiltet, hvis man har sammenfaldende
arrangementer. Derudover kan det være en ide at man aftaler deling af
ophængsstederne alt efter hvilke begivenheder man annoncerer for og hvor de finder
sted.

10. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat.
Næste møde: Mandag d. 29. november 2021 kl 17 i Mødestedet.

Referat
Poul Erik
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