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Tovholdermødet d. 2. maj 2013 

Hans Rokkjær havde meldt afbud. 

Til stede: Henning Iversen, Henning Vad, Ulrik Krogh, Jan Nielsen, Johannes Sørensen og Conny Sørensen. 

Skolegruppen var ikke repræsenteret. 

 

Dagsorden 

1. Hvad er der sket siden sidst i alle arbejdsgrupper? ("Bordet rundt") 

2. Skal projekterne prioriteres tidsmæssigt? 

3. Kan vi klare det helt uden finansielle midler? Hvor skaffer vi dem evt.? 

4. Skal vi spørge andre lokale foreninger, om vi må komme under deres hat? (efter Borgerforeningens 

afslag) EX. Børnedyrskueforeningen, Kulturhuset..... 

5. Skal nogle af arbejdsgrupperne nedlægges? 

6. Har vi ideer og energi  til nye? 

Punkt 1: 

Johannes Lillelund - solcellegruppen.  
Der har ikke været afholdt møder siden sidst, og sagen betegnes som em "død sild" i betragtning af 

regeringens udspil på området. Skal det være rentabelt, kan der kun blive tale om  taganbragte 

solcelleanlæg. Dette  skønnes også tvivlsomt, idet et staldtag ikke vil kunne bære anlægget, og det vil evt. 

også blive for vanskeligt at holde rent på vore kanter. Det har nyligt været fremme, at bare lidt snavs, 

halverer ydelsen. Arbejdsgruppen bliver dog ikke nedlagt denne gang, men Henning Vad inviterer til et 

informationsmøde, afholdt af hans arbejdsplads, Ceste Træ, så gruppen kan få flere oplysninger. 

Johannes  Lillelund - Pedelgruppen. 

I Fælledparken er der blevet fældet og fliset, men der mangler stadig ganske få træer. Næste punkt her 

bliver renovering af legeredskaberne. Hertil er der indkøbt maling for penge tjent ved Connys kaffesalg  

under bagagerumssalget forleden. Vi kunne godt ønske os nye legeredskaber og bænkesæt og har søgt om 

midler dertil hos A. P. Møllers Fond og hos Den Velgørende Fond Morsø. 

Æblehaven ,Torvet og Spartorvet er gjort forårskalr m. krukker og Karby-bøger. 

Ved svinget til Grønvej er hjørnet ryddet, og Jesper Sørensen,  kommunen,  har lovet at komme med et træ, 

fiberdug og granitskærver snarest. Teddy Skaaning har foræret byen to store granitsten til pynt. 

Da Gadekæret er ved at gro til, tilbyder Henning Iversen at slå tagrørene der med sin lange høle.  Johannes 

aftaler det med Poul.  

 
Henning Vad - Færgegruppen 

Her afventer man begivenhedernes gang, efter at kommunen er gået ind i projektet ang. kulfiberfærgen 

ved Næssund. De 14 dage uden færge, vi lige har oplevet, har tydeligt vist, hvor DØD byen bliver, hvis vi 

skulle miste vores færge! Kan vi gøre noget? Gode ideer efterlyses! 
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Henning Iversen - Ågruppen 

Henning Iversen har snakket med Børge (Hytten) om at tynde ud i beplantningen ved åen. Det er OK med 

Børge, men Klaus Madsen og  genboen skal også kontaktes. Henning vil forsøge at få kommunens  "Grønne 

Patrulje" på banen, da tiden skønnes at være den rigtige nu. 

 

 

Henning Vad - Vadkær Ådalgruppen 

Henning Vad og Conny  har søgt Den Velgørende Fond Morsø og 15. juni Fonden om midler til 

naturgenopretningsprojektet i Vadkær Ådal. Minkfarmen skal væk, der skal laves ny beplantning og sås 

vildtstriber o.m.m. Vi ville gerne have en vildtkonsulent til at give gode råd, og Henning forsøger med et 

samarbejde med Jagtforeningen. Der er måske også muligheder i Miljøministeriets "Grønne 

Partnerskaber". Der arbejdes videre med sagen, men oprydningen kan jo sagtens påbegyndes.  

 

Ulrik Krogh - Afgræsningsgruppen 

Det er lykkedes at få færdiggjort ansøgningen til det kæmpestore hegnsprojekt. Kommunen har været så 

behjælpelig at ansætte Hamish Stuart i 3 mdr. til at arbejde med projektet. Området strækker sig fra Ager 

Vejle til Mågerodde og skal afgræsses af 500 dyr. Udgifterne beløber sig til godt 900.000, og hvis 

ansøgningen går igennem, sættes der hegn op næste forår. Vores populære fjordsti bliver der også god 

plads til! 

 

Jan Nielsen - Næssundgruppen 

Der er intet sket siden sidst, men Jan bliver informeret om planerne ang. fiskerhuse ved Næssund. Han vil 

tage ud at snakke med Ann-Sophie om det, og evt. finde nogle folk i Vandskiklubben til at arbejde for sagen. 

 

Skolegruppen 

Vi aner ikke, om der overhovedet er nogen skolegruppe mere, men Henning Iversen skulle hilse fra Søren 

(Borgerforeningen) og sige, at sagen går planmæssigt, og der skal laves en lejeaftale med Friskolen. 

  

Conny Sørensen  - Hjemmesidegruppen 

 Torben har trukket sig efter 10 år som webmaster, så Conny har overtaget hvervet. Derfor har vi nu en helt 

ny hjemmeside. Hun knurrer lidt over manglende interesse for sagen. Ingen reagerer eller sender stof. 

 

Punkt 2. 

 

Oprydningen i Vadkær Ådal kommer efter Fælledparken og rydning ved åen. 

 

 

 

Punkt 3 og 4. 

 

Det kunne være rart med lidt penge. Det er jo begrænset, hvor langt man kommer med de 254 kr., Conny 

tjente ved kaffesalget. Hun vil spørge Ann-Sophie (kommunen), om det har noget på sig, at 
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beboerforeninger får et beløb til vedligehold. Hvis det er tilfældet, føler pedelgruppen sig berettiget til at få 

del i det. Vi afstår fra at komme under Borgerforeningens "vinger". Det er måske også bedst at være  

helt uafhængige. Borgerforeningen har trods alt  været villig til at lægge navn til nogle af vores 

fondsansøgninger.  

 

Punkt 5 

 

Ingen grupper nedlægges, men da "Afgræsningsgruppen" nærmer sig målet (forhåbentlig), påtager Ulrik sig 

at tage kontakt til Aage W. Jensens fonde ang. et fugletårn ved Mågerodde 

Ideen med bagagerumssalget prøves af tre gange i år. Herefter tages der stilling til, om den skal køre videre, 

og om der er en gruppe, der vil tage sig af det. Foreløbig er det Conny og Johannes, der arbejder med det. 

 

DaVinci stien skal vedligeholdes. Vi skal have undersøgt, om det vil være OK at slå kornet med en 

plæneklipper. Må vi ikke det, kan ingen gå der. Conny kontakter Martin Friis, kommunen.  

 

Punkt 5 

 

Tovholderne mødes næste gang hos Ulrik Krogh onsdag d. 14. aug. kl. 19:00 

 

Ref.: Conny Sørensen 

  


