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Sammen er vi bedre

d. 13. marts 2019
Kære styregruppe
Hermed Referat a
 f møde i styregruppen
Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 17 – 20 i Mødestedet.
Birthe jensen var fraværende:

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 16. januar 2019
Referat: Godkendt
2. Godkendelse af årsberetning 2018 og arbejdsplan 2019.
Forslag til beretning og arbejdsplan i sædvanlig stikordsform vedhæftet.
Referat: Godkendt med et par rettelser – vedlægges dette referat.
3. Årsmøde 2019 – tidspunkt, plan og indhold
Referat: Der afholdes årsmøde efter samme koncept som sidste år, at styregruppen mødes
kl. 17 og holder sit eget møde, hvorefter årsmødet starter kl 19.
Dato: 22, maj 2019.
4. Status på Karby Kuber, vandplatformen og Kjærstien.
Herunder et samlet finansieringsbehov på i alt omkring 2, 7 mio kr til ombygning af
vandrerhjemsdelen og montering/inventar til hele ejendommen. Foreløbig sendt
ansøgning til Landdistriktspuljen, LOA, Den velgørende Fond og Morsø Fonden.
Referat: Ombygningen forløber planmæssigt. Der er opgjort et forventet omfang af frivilligt
arbejde på omkring 1,5 mio kr. En helt enestående frivillig indsats. Visse opgaver
”byttes” mellem entreprenør og frivillige.Vandplatformen og broforløbet er stort set
færdiggjort, men etableringen af stiforløbet er midlertidigt sat i bero på høring om dele
af stiforløbet i ”beskyttet natur”.
På opfordring medsendes ansøgning til A P Møller Fonden dette referat til orientering.
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com

CVR. 34685940

Sammen er vi bedre

5. Status på Redsted Sognegård
Referat: Arbejdet forløber planmæssigt i kombination mellem entreprenører og frivilligt
arbejde. Der byttes opgaver en gang imellem.
d. 23 juni 2019 a
 fholdes en større event med indvielse af Sognegården, kirkestien, byparken
m.v.
6. Status på velkomstpakke,
● antal pakker uddelt
● folkekirken deltager med krus med Tæbringkorset
● Nyt gavebrev – forslag medsendes – forudsættes lavet i 2-sidig tryk.
Referat: Der er uddelt 29 pakker. Det nye gavebrev godkendt.
7. ”Åbent hus” i Landsbyen de 7 Sogne.
Afslag fra landdistriktsrådet – og hvad så?
Referat: Det besluttedes af aflyse seancen i år og vurdere muligheden til næste år.
8. Forsøgsprojekt tilflytterbolig (Uffe)
Bilag vedhæftet.
Referat: Uffe orienterede om projektet. Projektet medfører ikke i sig selv penge eller bedre
lånemuligheder og vil næsten altid forudsætte kommuners medvirken. Det aftale at
styregruppens medlemmer sætter sig nærmere ind i materialet så det på næste møde
kan overvejes om projektlederen skal inviteres til et kommende møde.
9. Konference om fremtidens landsbyer – 25. april 2019 kl. 10 – 15 i Fængslet i
Horsens.
Referat: Chresten, Uffe og Poul Erik tilmeldes. Ernst og Poul står standby,
10. Tomme huse – tilbagekøbsgaranti (Arne Søndergaard)
Referat: Arne Søndergaard inviteres til næste møde for at redegøre for sine overvejelser.
11. Genoptryk af turistfolder
I bedes hver især gennemgå folderen med henblik på eventuelle rettelser.
Genoptryk er finansieret ved restbeløb ca. 8.000 kr, fra opr. bevilling.
Referat: Folderen genoptrykkes med følgende ændringer:
● B6B Dagmar Lauge udgår efter eget ønske.
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● Shelter i Redsted medtages
● Klinik Midtmors optages.
● Sindbjerg vingård medtages
12. Strategisk Tilpasning
Jfr. punkt fra sidste møde vedr. restbeløb.
Referat: Helle Thorning Bertelsen deltog i mødet, uddelte oversigt over forbrug og restbeløb
(oversigt uddelt),
Der er følende restbeløb:
● Landskab Hvidbjerg 165.000 kr
● Landskab TORF-området. 248.000 kr.
Beløbene forudsættes primært anvendt til nedrivning eller bygningsforbedring. Et ønske om at
anvende dele af beløbet til Tæbring Forsamlingshus vil kræve en særlig godkendelse.
Midlerne kan også anvendes til medfinansiering af private projekter.
Styregruppen overvejer projekter i overensstemmelse med ovenstående. Hvidbjerg. har sat
gang i en mulig prioritering. Bedre Boliger har p.t. ikke ret mange midler til nye
projekter,

13. Nye forslag til hjemmeside og Facebook – Superlandsbyen (Henning Rasmussen)
Referat:
● Der etableres direkte adgang til kalenderen
● Lokale handlende gives mulighed for vederlagsfri markedsføring
● Henning sletter automatisk opslag med slutdatoer
Der opfordres i øvrigt til at lægge gode historier på Facebook-siden.
14. Skiltning i Landsbyen de 7 Sogne.
Sammenfatning af møde med kommunen vedhæftet.
Referat: Kommunens tilbagemelding afventes forinden der foretages yderligere
15. Befolkningsudvikling i Landsbyen de 7 Sogne
Referat:
● 2016. 18 fødsler – i alt 2093 beboere
● 2017 22 fødsler – i alt 2026 beboere ?
● 2018 19 fødsler – i alt 2029 beboere
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Fødselsraten fortsat over gennemsnittet for Morsø Kommune.
16. Besøg i Landsbyen de 7 Sogne
- Københavns Universitet i januar
- Landbrug og Fødevarer – 10. maj 2019
Referat:
● Studerende fra Københavns Universitet (mange udlændinge) i januar måned
● Kvindelige repræsentanter for husmandsbrug på studietur vil besøge os
11. maj 2019 kl 9. To timer.
17. Flytning af byskilt i Tæbring – Ernst
Referat: Sagen er afklaret.
18. Gadelys på strækningen Redsted – Hvidbjerg
Ansøgning til TRYG-fonden.
Referat: Ole Balle er initiativtager til projekter og søger i alt 150.000 kr til projektet
19. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
● Chresten oplyser, at en formel godkendelse af os som klyngelandsby vil give os
mulighed for at søge penge i de store landsbyprojektpuljer. Chresten arbejder
videre med sagen
● Tæbring søger 25.000 kr til plæneklipper til Byparken
● Flere af styregruppens medlemmer deltager i Frivilligfesten d. 22. marts
Næste møde: 22. maj 2019 kl. 17 i Mødestedet, årsmøde samme dag kl. 19.

Referat: Poul Erik
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