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Tovholdermødet d. 20. november 2013 

 

Til stede: Henning Vad, Ulrik Krogh, Karen Margrethe Lynggaard, Johannes Sørensen og Conny Sørensen. 

Næssundgruppen og Ågruppen var ikke repræsenteret. 

 

Dagsorden 

1. Siden sidst bordet rundt. 

2. Nye mål? 

3. Evt. 

Punkt 1: 

Karen Margrethe -  

har taget kontakt til Søren i Skolegruppen, der netop er kommet hjem fra endnu et Københavner-møde. 

Søren så lyst på sagen, men var forhindret i at deltage i mødet. Derimod ville han komme med en beretning 

under Fællesspisningen den 5. december. 

 

Henning Vad - Færgegruppen 

Intet nyt. Gryden skal gerne holdes i kog, men hvem kan skrive et godt læserbrev? 

 

Henning Vad - Vadkær Ådalgruppen 

Den 27. august  besigtigede Ådalgruppen  (Hans Rokkjær, Erling Korgaard, Niels Chr. Lynggaard og Henning 

Vad) m. fl. Vadkær Ådal og diskuterede derefter det videre forløb over en kop kaffe hos Henning Vad. 

Gruppens anstrengelser har indtil videre resulteret i flg.: 

 

 Ulrik har regnet på det rentable i at lave en slags "landsbykvægfarm" og fundet ud af, at kg. prisen i 

bedste fald mindst vil blive på 78 kr. Hertil kommer så besværet og risikoen for en endnu højere 

pris,  så ideen skrinlægges!  

 

 Johannes' henvendelse til  Grøn Patrulje om assistance til oprydning af minkfarmen førte til afslag, 

men da der er givet grønt lys fra alle lodsejere, og da vi helst ikke vil sende de bevilligede midler 

retur,  har Teddy nu fældet  buskadset på den gl. tilkørselsvej. Da Johannes har fjernet det fældede 

og snakket med Herman om sagen, er der nu klar til, at Hans Rokkjær gør vejen farbar, når jorden 

bliver frostbundet, og først herefter går den egentlige oprydning i gang. Planen er at bruge de 

resterende penge på fælder, foder, planter og vildtkamera. 

 

Ulrik Krogh - Afgræsningsgruppen 

Hegningsarbejdet er i gang og kører bare fint. 

Hamish Stuart har taget initiativ til et offentligt møde ang.  Naturarbejde i Karby-området. 
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Mødet er fastsat til den 30. januar kl. 19:00 i skolen og afholdes i samarbejde med Biologisk Forening for 

Nordvestjylland. 

Strategigruppen påtager sig kaffebrygning og servering. Ulrik har lejet skolen. Conny laver opslag. 

Ulrik inviterer jagtforeningen og kontakter Hamish ang. en annonce i MF. 

 

Jacob Andersen (Aage V. Jensens Fonde) har sagt god for ideen ang. udsigtsplatformen  v. Mågerodde, men 

da sagen er gået i stå, vil Ulrik igen kontakte Aage V. Jensens Fonde for at finde ud af, om vi eller de skal 

sørge for det næste skridt, som vi regner med, er en tilladelse fra kommunen. 

 

Johannes  Lillelund - Pedelgruppen. 

Arbejdet i Fælledparken er omtrent afsluttet. Der er 1960 kr. tilbage af fondsmidlerne. En Karby-borger har 

via  www.Karby.dk opfordret os til at bruge pengene på reparation af trappen, og det vil pedelgruppen gøre 

til foråret. 

Siden sidst har pedelgruppen plantet 40 vejtræer i byen. Der kom 19 personer, hvad Johannes gav udtryk 

for stor tilfredshed med. Vejret viste sig ligeledes fra sin pæne side! 

Conny - Hjemmesidegruppen 

Conny beklager, at der åbenbart ikke er den store interesse for hjemmesiden. Sidens besøgstal er svagt 

stigende, men bidrag til hjemmesiden ser hun nærmest aldrig. Hun  spørger de andre, om de har nogen 

erfaring med Facebook for at høre, om det kunne være en idé at oprette en Karby-side her. Ingen har 

nogen erfaring med sligt, så spørgsmålet står stadig åbent. 

 

Punkt 2. 

Lars Heltborg arbejder med sagen om mobildækning, men alle er helt klar over, at det virkelig er 

op ad bakke. Hans skriverier følges på hjemmesiden. 

Det drøftes, hvorvidt de nye renovationsplaner, hvor alle skal have 3 affaldscontainere, vil 

skæmme bybilledet, men der lægges ikke op til nye tiltag. 

 

 

Næste møde: torsdag den 20. marts kl. 19:00 ved Johannes. (Datoen kan ændres, hvis der er 

behov for det. Vi glemte at aftale nyt møde.) 

 

 

Ref.: Conny Sørensen 

 

 


