Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

Kære styregruppe
Hermed

Referat af

møde i Styregruppen

Onsdag d. 23. maj 2018 kl 18 i Mødestedet
Med efterfølgende årsmøde samme sted kl. 19
Dagsorden:
1. godkendelse af referat af møde d. 25. april 2018
Referat: Godkendt
2. Administration af Velkomstpakken
Referat: Administrationen af velkomstpakken har ikke rigtig fungeret. Det er de enkelte
beboerforeninger, der skal holde øje med tilflyttere og sørge for aflevering af
velkomstpakken. Pakken bør søges udvidet mere flere tilbud, f.eks. rabattilbud fra
lokale håndværkere m.v . Spørg jer omkring.
Tag om muligt billeder af tilflytterne og send til Henning Rasmussen til offentliggørelse.
3. Ultrakort status på
• Karby Kuber
• Vandplatformen
• Kærstien
• Redsted Sognegård
• Kirkeprojektet
Referat:
•
Karby Kuber: intet nyt om udbud og igangsætning
•
Vandplatformen: Intet nyt om udbud og igangsætning
•
Kærstien. Intet nyt om udbud og igangsætning
•
Redsted Sognegård: Nedrivningen forventes afsluttet i uge 30, hvor efter
nybygning kan iværksættes
•
Kirkeprojektet: Kirkeprojektet er som projekt nær afslutningen og rapportering er
under udarbejdelse. Under mødet herom oplevedes en betydelig styrkelse af kirkelivet
og samarbejdet og et godt grundlag for realisering af planerne for kirkerne.
Arbejdsgruppen fortsætter efter projektperioden for at understøtte udviklingen.
• Børnenes actionpark: udbuddet af opgaven gav priser på næsten det dobbelt af
det budgetterede. Projektet søges i stedet gennemført med overvejende frivillig
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arbejdskraft, hvis kommunen kan medvirke i frigivelse af midler til løsning af
opgaven på den måde.

4. Offentlig skiltning i Landsbyen de 7 Sogne.
Det blev aftalt på sidste møde, at foreningerne skulle tilsende Poul Erik oversigt over
hvilken skiltning, der efterlyses mhp en samlet henvendelse til kommunen. Jeg har ikke
modtaget noget, så det var ønskeligt, om I medbragte oversigten til dette møde.
Referat: Der var kommet supplerende ønsker fra Redsted til de ønsker, som blev
fremsat på sidste møde. På baggrund af det foreliggende udarbejder Poul Erik
henvendelse til kommunen.
5. Annoncering af generalforsamlinger m.v.
Foreninger m.v. bruger en del penge til annoncering af generalforsamlinger m.v.
Det foreslås. At foreningerne ændrer vedtægter m.v., så annoncering alene behøver at
ske på hjemmesiden Superlandsbyen
Referat: Anbefalingen taget til efterretning – er iværksat nogle steder – bl.a. TORF
borgerforening.
6. Forberedelse af efterfølgende årsmøde.
Referat: Intet særskilt at referere.
7. Indvielse og pressemøde i Tæbring d. 25. maj 2018
Referat: .Indvielsen finder sted kl. 18.30 med start og indvielse af byparken – herefter
til shelteret ved kirken og efterfølgende badeområdet. Til sidst retur til byparken, hvor
der serveres pølser m.v. med akkompagnement af lokale musikere.
8. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
• Efter det oplyste skulle Palle Sørensens hus i Karby være overtaget af kommunen
• Der er efterlyst fastsættelse af sluttidspunkt for styregruppemøderne. Der
fastsættes et almindeligt sluttidspunkt til kl 19.30, men med en almindelig
forventning om, at møderne kan være færdige omkring kl. 19.
Næste møde: Onsdag d. 8. august 2018 kl 17 i Mødestedet..
Der indkaldes til ekstra møde, hvis der opstår behov for det og der laves ellers
nyhedsbreve.
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Referat:
Poul Erik Olsen

Efter styregruppemødet blev der kl. 19 afholdt
Årsmøde i den selvejende institution Landsbyen de 7 Sogne.
Der var 16 deltagere i årsmødet, som udtalte ros for de opnåede resultater og tilsluttede sig
arbejdsplanen for det kommende år.
Under snakken efterlystes kommunale beslutninger om at genindføre bustrafik over
Næsundfærgen.
Ref.
Poul Erik Olsen
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