CVR. 34685940

Sammen er vi bedre

Kære Styregruppe
Hermed Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 25. november 2020 kl 17 i ”Hyggen”/Kernehuset
Afbud fra Mette Noppenau; Søren Christensen og Poul Pedersen
Endvidere deltog. Ann-Sophie Øberg og Jakob Larsen fra Morsø Kommune.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat af møde d. 21.oktober 2020.
Referat: Godkendt.
2. Fremlæggelse af resultaterne af interviewsamtalerne og deraf afledte emner til
Visionsplan 2030. v/ Jakob Larsen.
Referat:
Indledningsvis konstaterede Jakob, at interviewene i alt væsentligt knyttede sig til hvad
han kaldte det ”relationelle rum” (indhold og samspil) og i mindre omfang om det
”absolutte rum”( de fysiske og praktiske) forhold.
Af samtalerne kan der udledes 4 arbejdsfelter:
1. Målrettet indsats for kommunikation og synliggørelse (indhold og steder),
Opstramning af hjemmesiden, som en fælles portal, Skiltning og kotlægning på
nettet.
2. Aktiviteter på tværs af alder og steder (kan vi krydse grænserne mellem
områderne/landsbyerne) endnu mere. Kan flere områder bringes i spil.

3. Unge – på tværs af landsbyerne.
Ungevenlige arrangementer, workshops med de unge: Karby Kuber som et fyrtårn
for ungeaktiviteter. Nye og dybere samarbejder med de unge.
4. Branding og markedsføring. Den gode historie formidles og inspiration udefra
indhentes.
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Kunne velkomstpakken udvides med ”rundvisning” for tilflyttere? De lokale som
ambassadører
Kunne Kulturmødet hav en funktion i den forbindelse.

I det hele taget tænkes der på, om man kunnen udvide samarbejderne på tværs af
nuværende strukturer – forenings- , organisatoriske og geografiske i en række workshops der
er borgerinddragende.
Jakobs sammenfatning af interviewene rundsendes til styregruppens medlemmer – ikke til
offentliggørelse:

3. Arbejds- og tidsplan for det videre arbejde med visionsplanen
Referat.
Styregruppen besluttede, at ovennævnte 4 punkter hver for sig passende kunne være
emner for åbne, involverende workshopaktiviteter – eller andre former for
inddragelse..
Jakob og Ann-Sophie u
 darbejder forslag til organisationen af det videre arbejde til
drøftelse i begyndelsen af det nye år.
4. Anvendelse af restbeløb (ca. 8.000 kr fra Strategisk Planlægning/De sjove Penge)
For eksempel til:
● Skiltning (Thissinghus Havn, Karby Kuber, Kærstien, Shelters (3 stk), Blåborg
Voldsted m.v.)
● Infotavle ved SKF
● Trykning af visionsplanen
● Arrangement med Søren Vester
●
●
Referat: Chresten oplyste, at restbeløbet nu var disponeret
Under punktet blev der en snak om en kontakt vi havde for snart to år siden med
kommunens forvaltning om skiltningen i området. Ann-Sophie kigger på sagen.
5. Retningslinjer vedr. velkomstpakker
Referat: Et flertal besluttede, at velkomstpakkerne også skulle kunne omfatte f.eks
lokale hjemmeboende i området, der flytter i eget hus.
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Man kan kun modtage én velkomstpakke – og får således ikke en ny pakke, hvis man
flytter fra lejebolig til eget hus.
Poul Erik anmodes om at udarbejde et forslag til behandling på et kommende møde.
6. Bordet rundt og orienteringer i øvrigt.
Referat:
TORF:
● Juleklip og -hygge aflyst
● ”Nytårskur” (udendørs) for vinterbaderne
Tæbring: T
 ilflyttere
Redsted:
● Drive in julegudstjeneste på P-pladsen foran Sognegården ( præsenteret for
uhyrlige forsikrings krav
● Gratis julehilsen til at i Redsted (beboerforeningens initiativ)
● Planer om motionsbanko
Hvidbjerg
● Gave fra Spar-købmanden til fornyelse af julebelysningen. Kombineres med
opgradering af den offentlige gadebelysning.
I øvrigt:
● Der opføres nu tre shelters bag Karby Kuber
● Kraftvarmeværket leverer nu opvarmning med el

7. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
Næste møde: Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 17 i ”Hyggen”

Referat: Poul Erik

Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com

