Sammen er vi bedre
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Styregruppen.
Kære styregruppe
Hemed

Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 2. september 2010 kl 17 – 19.30 i Mødestedet

Fraværende: Finn Olsen. Nina Andersen deltog fra pkt. 9
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 30. juni 2020
Referat: Godkendt.
2. Meddelelser
• Ann-Sophie Øberg er indtrådt i LAG bestyrelsen og Chresten er udtrådt af
bestyrlsen
• Velkomstpakker i TORF og Redsted: Vi er stort set ajour med udlevering
pakker.
• Finansiering af podcast og videooptager. Udsættes da ingen har haft sagen
drøftet
• Pilgrim Mors i 2021. Planlægger at genoptage vandringen i 2021 dog med
særlige hensyn p.g.a. Corona Virus
• Conny Sørensen har håndrettet et stort oplag af vores folder.
• Hjemstavnsforening for Rumænere afvist godkendt som folkeoplysende
forening
• Kommunens vejledning om fundraising varetages af Charlotte Christensen –
Frivilligcentret. – men ikke selve fundraisingen
• Henvendelse om produktion af videoer om området.
• Endelig er der kommet skilt Tæbring: Til stranden.
• Kajaklandingspladser rundt på øen: Destination Limfjord vil arbejde med sagen
• Kommunen istandsætter pt. Kystruten bl.a. på foranledning af Pilgrim Mors
3. Bordet rundt fra Beboerforeningerne og evt. andre aktører:
Referat:
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Høstfest i Karby aflyst
TORF
Tæbring forsamlingshus – igen opløsning i bestyrelsen
Fællesspisning aflyst
Shelteret i Tæbring kaldt Danmarks smukkest beliggende. 71 betalende
brugere.
Redsted:
Shelteret . omfanget af brugen kendes ikke.
Redsted Forsamlingshus: stærkt øget udlejning
Sommerfest aflyst.
Aflyst Høstfest – foredragsaften om Genforeningen i stedet.
Skt. Hansfest gennemført adskilt for børn og voksne
Overvejer andre nye aktiviteter til støtte for fællesskabet
Smage arr, hos Bryggerlauget. 175 besøgende
Motionsbanko med gavekort som gevinster.
Hvidbjerg:

•
•
•
•

Flere aflysninger af fællesarrangementer
Områdefornyelsen trækker noget ud. Dog nu Indledende planlægning af
købmandstorvet
Udvidet flagalle for 100 miles løbet.
Lederstillingen i børnehaven opslået
Fælles:
Fyraftensarrangement med Sdr. Herreds Kraftvarmeværk d. 14. september 20 om grøn omstilling.

4. Restbeløb vedr. Strategisk Tilpasning.
Som oplyst ved sidste møde henstår der omkring 400.000 kr der skal anvendes inden
udgangen af 2020.
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Beløbet er angivet som 165.000 kr til ”landskab” Hvidbjerg og 248.000 kr til samme
formål i TORF.
Der er et forslag fra Redsted Sognegård
Sagen forelægges mhp endelig indstilling om anvendelsen.
Referat:
Opgørelse af forbrug og restbeløb uddelt.
Restbeløb til konsulentbistand kan bruges ret frit – f.eks. til indvielsesarr. af Kærstien
og Karby Kuber.
Der var uenighed om juraen for anvendelse af restbeløbet i øvrigt og mulighed for at
”flytte” penge, Styregruppen opgav at enes om en fælles indstilling og der indkaldes til
ekstraordinært styregruppemøde d. 16. sptember 2020 kl. 17, hvor der bør
foreligge tydeligt notat om mulighederne for ændret anvendelse af restbeløbene.
Forslagene om anvendelse af restbeløbene skal færdiggøres på dette møde, hvis
pengene skal kunne være brugt inden udløbet af 2020.

5. Arbejdet med en revideret visionsplan - 2030
Styregruppen har tidligere godkendt et oplæg fra Ann-Sophie Øberg til arbejdsform for
udarbejdelse af en opdateret visionsplan. På grund af Corona-pausen m.v. er arbejdet
ikke sat i gang. Hvad skal der ske?
Referat: Den nørmere planlægning af arbejdet er hovedpunktet på næste
styregruppemøde.
6. Naturformidling vedr. Kærstien og omliggende områder – naturformidling om
hele området ”Landsbyen de 7 Sogne.
I forbindelse med bevillingen fra Nordea til Karby Kuber og Kærstien er det forudsat, at
der etableres naturformidling vedr. det nære område. Naturformidlingen skal være i
form af skilte og plancher langs Kærstien – opsætning af vildtkameraer ude i området
med transmission til Karby Kuber (evt.. hjemmesiden), samt konkret udstilling inde i
Karby Kuber. Det er Karby Kubers ansvar at dette etableres.
Styregruppen har tidligere forgæves forsøgt at etablere en arbejdsgruppe til at beskrive
hvilken natur i det samlede område, som bør formidles i øvrigt.
Skal der laves en kobling af disse initiativer. – og hvem skal tage ansvar for dette?
Referat: Karby Kuber færdiggør selv deres naturformidlingsprojekt og det kan bagefter
vurderes om projektet tillige kan omfatte naturformidling vedr. hele området Landsbyen
de 7 Sogne – herunder f.eks. Agerøreservatet.
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7. Status på Karby Kuber og Kærstien m.v.
Realdania – som jo har bevilget udgifterne til vandplatformen, de nære udeområder
samt 1. etape af Kærstien har rykket Morsø Kommune for et tidspunkt for indvielse af
deres del af projektet – gerne her i efteråret.
Karby Kuber vil gerne være færdig med det samlede projekt med henblik på indvielse i
foråret 2021.
Hvad gør vi?
Referat: Styregruppen holder sig ude af dette spørgsmål, som må afklares af Karby
Kubers bestyrelse og Morsø Kommune.
8. Folkekirken og kirkearbejdsgruppen.
Salget af Karby præstegård og dermed ”konfirmandstuen” har givet spørgsmål om
mødested for Karby, Rakkeby og Tæbring menighedsråd – samt Pilgrim Mors
Situationen indebærer samtidig ”trusler/overvejelser” om sammenlægning af
menighedsrådene.
Det kan indgå i disse overvejelser, at Kirkearbejdsgruppen genaktiveres som en
samlende faktor omkring den videre udvikling af kirkernes forhold i Landsbyen de 7
Sogne.
Referat: Der er møde med provsten d. 3, september vedr. lokaler til Karby, Tæbring,
Rakkeby menighedsråd. Det vurderes herefter om der er grundlag for at genoptage
arbejdet i kirkearbejdsgruppen.
9. Brug af infotavler ved Spar Købmanden v/Uffe
Referat: Den opsatte infotavle er åben for brug af alle. Dog ikke til politiske og
religiøse formål. Man lægger selv ind på tavlen efter vejledning som Uffe uddelte. Der
skal være disciplin med at opslagene fjernes når de ikke længere er aktuelle.
10. Omklædningsfaciliteter for vinterbadere i Tæbring v/Poul
Referat: Tømreren som er forudbetalt for opgaven påstår, at han har leveret arbejde
for de betalte penge, når tømmeret er leveret. TORF borgerforening vil overtage
færdiggørelsen af vognen og afholde de nødvendige udgifter hertil
11. Danmark planter træer v/Kresten Heltborg
Referat: Der afventes godkendelse fra Danmarks Naturfredningsforening for etablering
af skovrejsning bag Redsted Sognegård – ved virksomheden Growing Threes. Elever
fra friskolen inddrages i opgaven for at skabe ejerskab til beplantningen
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com

Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

12. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 17 i Mødestedet
Referat: Poul Erik Olsen
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