Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

Mors d. 8. august 2019
Kære styregruppe
Hermed Referat af møde i arbejdsgruppen
Onsdag d. 7. august 2019 kl 17
I Mødestedet.
Deltagere: Der var afbud fra Christian og Poul P.. Ernst Overgaard deltog som ”vikar” for
Poul. Endvidere deltog Arne Søndergaard i hele mødet
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af mødet d. 22. maj 2019.
Referat: Godkendt
2. Status Karby Kuber, vandplatformen og Kærstien – aktuelt budget for
færdiggørelse og fundraisingen hertil v/Poul Erik.
Referat: Poul Erik redegjorde for arbejdet med fundraising til et budget på omkring 4
mio. kr, hvori der som nyt indgår finansiering af færdiggørelse/forbedring af Kærstien
og i øvrigt i særlig grad naturindsatsen som er Nordea Fondens anliggende.
Redegørelsen taget til efterretning.
3. Tilbagekøbsgaranti vedr. tomme huse og samarbejde med erhvervslivet.
Arne Søndergaard inviteres med til styregruppemødet.
Referat: Arne redegjorde for sine overvejelser (medsendes som bilag). Det aftaltes at
Chresten konfererer oplægget med Steffen Damsgaard – Landdistrikternes Fællesråd
– hvorefter sagen genoptages i styregruppen.
4. Status på styregruppens økonomi
Perioderegnskab 1. jan – 31. juli 2019 vedlægges. Der anmodes om indbetaling af
2.000 kr fra hver af de fire beboerforeninger.
Referat: Det aftaltes at hver forening indbetaler 2.500 kr til fællesskabet
5. Mulige fremtidige fokusområder
a) Bæredygtighed
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b) Lejeboliger – et initiativ alene for Hvidbjerg – eller for styregruppen
c) QR-kodning med lydfiler
d) Minikonference om fremtidige nye projekter
Referat:
Ad. a) Chresten foreslår bæredygtighed som et fremtidig indsatsområde f.eks. i form af
”byttemarkeder, genbrugsdepoter m.v. Der er tilslutning til at Chresten udarbejder et
oplæg herom.
Ad b) Spørgsmålet om lejeboliger har oprindelig mest været et initiativ fra Hvidbjerg
Beboerforening, men der enighed om, at det lige så vel kan være et initiativ for hele
Landsbyen de 7 Sogne. Uffe har forelagt problemstillingen for borgmesteren og sagen
afventer tilbagemelding herfra. I givet fald afholdes der et offentligt møde/borgermøde
for at lodde stemningen for overvejelserne.
Ad c) Vi kom aldring videre med spørgsmålet om QR kodning af områdets
seværdigheder og måske er traditionel QR kodning til læsetekst. Det overvejes derfor
om QR-kodning til oplæste tekster er en mulighed, der bør iværksættes. Det aftaltes at
undersøge hvordan det i i givet fald kan realiseres.
Ad d) se punkt 8

6. Velkomstpakker
Status - herunder manglende uddelinger (tjek lige i de respektive beboerforeninger)
Referat: Der er pt uddelt i alt 33. velkomstpakker og ved rundspørge under mødet
konstateres det, at der skal uddeles 14 yderligere pakker til nytilflyttede. Et par har
stillet sig til rådighed for interview om oplevelsen af at flytte til området.
7. Forskerbesøg fra Københavns Universitet
Casestudy af Landsbyen de 7 Sogne til forskningsprojekt om Livskvalitet på landet.
Besøg d. 14. august
Referat: Til efterretning
8. Landsbyklynger.dk - Opsamling fra møde med Lise Grønbæk.
Referat: Der blev afholdt en minikonference med konsulent Lise Grønbæk om vores
mulige tilknytning til Landsbyklynger.dk og evt. adgang til udviklingsmidler under dette
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projekt. Vi indgår nu i fællesskabet omkring landsbyklynger og vores materialer
uploades på hjemmesiden til inspiration for andre.
9. Eventuelt og aftale om næste møde.
Referat:
• Børnenes Actionpark er færdiggjort og der pågår pt asfaltering af kørevejen til
børnehave, motionscenter og actionparken.
• Områdets shelters er ikke alle medtaget i VisitNordjyllands fortegnelse (det blev
ikke aftalt, hvem der gør noget ved sagen)
• Byfester m.v.:
o Karby Byfest mm en stor succes med flere gæster end nogensinde til
traktortrækket
o Morsø Festival – mangler 17 hjælpere
o Succesfuld sommerfest i Redsted giver stor forhåbninger om succes for
den traditionelle høstfest
o TORF irsk aften med ølsmagning mv i Tæbring forsamlingshus. Senere
arrangement med Ib Grønbech
Næste Møde: onsdag d. 2. oktober 2019 kl 17 i Mødestedet
Referat: Poul Erik
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