Nyhedsbrev dec. 2015.
2015 går på hæld, et fantastisk år for Landsbyen de 7 sogne.
Alle i styregruppen har taget ansvar, og virket for at vi er klar til de mange spændende opgaver i
2016.
Sydvestmors Friskole holder ekstraordinær generalforsamling for at overdrage Karby Kuber til
Morsø Kommune, som så overtager projektstyringen.
De sidste detaljer i Lokale og Anlægsfonden er på plads, og Real Dania har godkendt projektplanen
for VANDPLATFORMEN og KÆRSTIEN.
Vi har søgt Friluftrådet om tilskud til Børnenes Aktionpark på området vest for den nye hal.
I 2016 starter 1. etape af Byfornyelsesprojektet i Hvidbjerg.
VIF Senioridræt har fået 60 nye højskolesangbøger med tilskud fra De frie Kulturmidler (Morsø
Kommune).
Vi har skaffet penge til en ny skaterampe med tilskud fra Thy Mors Energi og Frøslev Baller.
Morsø Stålbyg har lånt os værkstedet og forældrene står for monteringen.
Mandag den 7/12 blev vi kontaktet af Dansk Bygningsarv, om samarbejde mellem Landsbyen de 7
sogne og de 7 kirkesogne. Et forsøgsprojekt om samarbejdet i en klyngelandsby, og det kirkelige
arbejde. Tirsdag den 15. dec. blev der afholdt et frokostmøde i Kernehuset med 20 deltagere
(præster, menighedsråd, medarbejdere i kirkerne og folk fra lokalområdet. Dansk bygningsarv var
repræsenteret ved Rie og Mie fra København. Et meget interessant møde med mange positive
tilkendegivelser. Vi besluttede at ansøge Den folkekirkelige udviklingsfond om støtte.
I 2015 viste Morsø Kommune os den tillid, at fordele ca. 1. mil. kr. til foreninger i området.
Midler som skal fordeles i nærområdet til vindmølleparken for at bøde på nogle af de gener
vindmøllerne giver.
I foråret 2016 kommer der byskilte (22 stk.) i alle landsbyerne, et projekt der er støttet af de fire
Borgerforeninger, Kulturhus Sydvestmors og landdistrikrådet i Morsø Kommune.
I januar 2016 arbejder vi med planer for Næssund færgeleje. Planer som er afstemt med gruppen for
bevarelse af Næssund færgen.
Vi vil i mindre omfang starte Strategisk Tilpasning op, og ellers afvente udviklingen.
En tak til Henning (WEB) og Poul Erik, Helle, AnnSophie, Morsø Kommune og andre eksterne
rådgivere uden jeres hjælp var det svært.
Herfra en glædelig jul og et godt nytår.
Tak for godt samarbejde i styregruppen og andre med interesse for Landsbyen de 7 sogne.
NB: Næste styregruppemøde 20. januar kl. 17.00 i Mødestedet.
Med gode ønsker for 2016
Chresten

