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Tovholdermødet d. 27. august 2014
Til stede: Henning Iversen, Henning Jespersen, Henning Vad, Johannes Sørensen og Conny Sørensen.
Dagsorden
1. Bordet rundt. Tovholderne fortæller, hvad der er sket siden sidst.
2. Snak om hvor vi står nu.
3. Evt.
Punkt 1:
Conny - Hjemmesiden
beretter, at Ulrik efter veludført arbejde ikke ønsker at deltage i arbejdsgruppen mere. Hegningsprojektet
er "i hus", og Mågeroddeplatformen godt på vej. Hun beklager udmeldelsen, men alle anerkender hans
indsats.
Hun har kontaktet kommunen, Ketty Overgaard, der har oplyst, at byggetilladelsen er givet. Efterfølgende
har hun været ved Mågerodde, hvor byggeriet er afsat, og iflg. Erling Søndergaard vil Åge V. Jensens folk gå
i gang inden 1. september.
Hun har nok engang haft kontakt med forsvaret, der nu har fjernet den havarerede toiletbygning på
Skyttevej.
Hvis der skal gøres noget som helst ved Gadekæret, skal vi iflg. Ann-Sophie Øberg kontakte kommunens
naturmedarbejder, Anja Sørensen. Da gruppen mener, der skal gøres noget, besluttes det, at Conny og
Johannes skal kontakte Anja Sørensen.
Hun oplyser, at hun desværre ikke fik noget ud af sine fondsansøgninger.
Hun har intet nyt at berette om Karby.dk ud over besøgstallet, der svinger ml. 13 og 112 besøgende pr.
dag,.
Henning Iversen - Ågruppen
Henning har udsat kontakten til "Grøn Patrulje" (ang. bedre udsigt ved åen) til næste forår.
Johannes Lillelund - Pedelgruppen.
Johannes beretter, at Grøn Patrulje har været behjælpelige med trappen til Fælledparken. Efter at han har
købt materialer til trappen og 2 nye bolde, er alle pengene nu brugt.
Det vil blive nødvendigt at fjerne skud på de nedsavede træer til foråret. Alle tilstedeværende mænd lover
at møde op med en motorsav.
Pedelgruppen, eller lidt af den, har været aktiv i oprydningen i Vadkær Ådal.
Det besluttes, at han skal snakke med Ann-Sophie om en efterplantning af vejtræerne i foråret 2015, da de,
der står overfor KSM, ser ud til at være gået ud.

Udvikling

Karby

Afvikling

Henning Vad - Vadkær Ådal/Næssundgruppen
Den gamle minkfarm er fjernet, men skønt der allerede er fjernet 7 trailerlæs eternit, kan der godt samles
mere, her efter regnvejret . Ulrik vil godt harve det, før Peter Lyndrup sår stykket til. Det aftales, at
Henning sørger for det, der skal ske, samt tager fotos af arbejdet, så vi har dokumentation til "15. juni
fonden". Johannes skal tage en snak med Herman Iversen om tilkørslen/beskadigelsen af hans korn.
Når det er er gjort, betragtes sagen som afsluttet, og Henning lufter tanken om også at forlade
tovholdergruppen.
Teddy skal opfordres til at fjerne flere træer i Ådalen. (Råd fra vildtkonsulenten!)
Henning Jespersen - Skolegruppen/Færgegruppen
Henning oplyser, at skolegruppen har haft møde med borgmesteren om at overtage ombygningen, og at
sagen bliver forelagt kommunalbestyrelsen den 10. september.
Der er p.t. stort røre om færgen. Der har været mange gode læserbreve i avisen og omtale i TV. Vi håber
det bedste. Henning udtrykker utilfredshed med, at det nyligt nedsatte færgeråd, "kasseres" efter så kort
tid!
Han kunne godt tænke sig at høre et svar på spørgsmålet: "Hvad spares der på det samlede budget ved at
nedlægge Næssundfærgen?"
Han kan endvidere fortælle, at det er Søren, der har taget initiativ til de flotte bannere:
"Gør som 77.000 andre - brug Næssundfærgen!"
Punkt 2.
Man enes om, at møderne skal fortsætte, fordi det er vigtigt:
o at holde gryden i kog
o at bibeholde den gode kontakt til kommunen
o at holde et vågent øje med, hvad der kan/bør gøres
o ikke bare at være ligeglad
Punkt 3.
Vi skal prøve, om vi kan få flere med til det næste strategimøde, der afholdes hos Conny og Johannes
onsdag den 11. februar 2015 kl. 19:00.
Påmindelsen sendes til alle tilstedeværende!

Ref.: Conny Sørensen

