Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

Mors d. 26. maj 2022

Styregruppen
Kære styregruppe
Hermed

Referat af styregruppemøde
Tirsdag d, 24, maj 2022 kl. 17 i Mødestedet.

Anja og Mette deltog ikke i mødet
Dagsorden;
1. Godkendelse af referat af møde d. 22. marts 2022.
Referat: Referatet godkendt.
Vedr. referatets pkt 4: Chresten har arbejdet noget i, hvordan man får en
kalenderfunktion, der arbejder sammen med vores Facebook og på trods af mange
kloge folk til mødet fandt vi ingen svar på spørgsmålet
Det vedtoges at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Chresten, Henning
Rasmussen, Arne Silkjær og Anja(SKF) til at finde en løsning, hvor kalenderfunktionen
tillige fungerer lokalt. Chresten er tovholder på arbejdsgruppen. Der vil kunne ydes et
mindre honorer til den, der kan sætte løsningen op.
2. Bordet rundt/siden sidst.
Referat:
Karby.
Modtaget 200.000 kr i fondsmidler til hjælp til indretningen af overnatningsdelen i
Karby Kuber. Der stadig ikke klarhed over hvilke myndighedskrav, der skal være
opfyldt ved indretningen af overnatningsdelen. Der er fortsat heller ikke nogen
ibrugtagningstilladelse.
Drøfter med kommunen om et tilskud til de aktiviteter i Karby Kuber, som kan
henregnes tll medborgerhusaktiviteter. I øvrigt et godt samarbejde med kommunen.
Løftet om græsslåmaskine er nu opfyldt.
Arbejdet med byfest: havetraktor ” le mans¤ må aflyses, da der kræves tilstedeværelse
af læge m.v.
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Byfesten i øvrigt under planlægning.
Der er indkøbt små oppustelige padlleboards til brug i åforløbet ved Karby Kuber.
Der er pt. Høring om den konkrete indretning ved færgelejet, som, iværksættes i år..
Redsted.
Der er udarbejdet retningslinjer for brug af vandaktiviteterne i Thissinghus.
Forventet indvielse d. 26. juni.
”hop i vandet” aktiviteterne i Tæbring flyttes til Thissinghus.
Hvidbjerg;
Arbejder stadig med spørgsmålet om seniorboliger. Nyk.Mors boligforening søges
inddraget.
TORF.
Arbejde omkring forsamlingshuset. Huset har igen en forsvarlig udlejning. Overvejelser
om at slå beboerforeningen og forsamlingshuset sammen til én organisation er
tilsyneladende ikke mulig.

3. Velkomstpakke
Forhåbentlig for sidste gang.
Referat; Det vedtoges at videreføre ordningen, sådan som den senest er beskrevet.
De 4 beboerforeninger udpeger hver en ansvarlig for uddeling af velkomstpakker. Den
ansvarlige skal altid have en pakke stående til hurtig aflevering. Navnet på den
ansvarlige meddeles til Chresten
4. Turistfolderen.
På de sidste to møder har vi aftalt, at folderen skulle revideres, så uaktuelle
oplysninger fjernes og ny oplevelser, faciliteter kommer med i folderen. De enkelte
beboerforeninger skulle komme med de ting, som skal rettes. Kan det i stedet løses
med et retteark og manuel rettelse?
Referat: På trods af det store restlager besluttedes det at foretage et nyoptryk af en
revideret folder. På mødet lavedes en hurtig oversigt over ændringerne, Nina påtager
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sig at lave en oversigt over de ønskede og nødvendige ændringer og undersøger om
nyopsætning af folderen evt. kan laves lokalt, så vi kan gøre brug af et tilgodehavende
beløb hos Typhografik
5. Perspektiver for Landsbyen de 7 Sogne.
For et par år siden besluttede vi, at der skulle lave en visionsplan/strategiplan for den
videre udvikling af Landsbyen de 7 Sogne.
Jakob Larsen (i studiepraktik i Morsø Kommune) lavede et arbejde herom bl.a. med
interviewgruppe med videre og derudfra et muligt grundlag for videre arbejde.

Efterfølgende har forvaltningen v. Lauritz Rask og Louisa Borup Holm Pedersen
tilsvarende arbejdet med et muligt arbejdsgrundlag for en visionsplan på baggrund af
en række workshops og en efterfølgende prioritering.
Endelig foreligger der en årlig arbejdsplan i Styregruppen, som beskriver de påtænkte
opgaver i det kommende år (den seneste omhandler dog 2021, )
Der ønskes en drøftelse af, ad hvilken vej vi kommer videre.
Referat:
Det besluttes at arbejde videre i det spor, som Lauritz og Louisa (oh Ann-Sophie) har
lagt ud. Forvaltningen er pt. meget trængt på opgaver.
Derudover laves der fortsat den sædvanlige årsberetning og plan for det kommende år,
vedr. de mindre konkrete opgaver.

6. Den digitale landsby – eller hvad?
Der er fortsat kun en sporadisk brug af de digitale værktøjer i Landsbyen.
● Hjemmeside kalenderen
● Landsbyens hjemmeside ¨´bruges ikke
● Facebooksiden – bliver brugt af nogle.
Og hvad gør vi?
Referat; se punkt 1.
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7. Vild natur på Mors.
Opfølgning på sidste møde, hvor det blev aftalt at udpege 7 steder til ”vild natur” heraf
4 i TORF-området.
Referat: Arbejdet er igangsat og frøposer delt ud, Begivenheden bør markeres på en
eller anden måde.
8. Regnskab for styregruppen. (vedhæftet)
Referat: Regnskabet godkendt, Der indbetales 1000,- kr til fælleskassen
9. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat.
Næste møde: tirsdag d. 9. august Kl. ??? (aftales nærmere med Anja)
Referat: Poul Erik
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