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Vi er nu kommet lidt videre i processen med at finde nye anvendelser af den gamle skole i Karby.
"Karby gruppen" består af : Søren, Lars, Henning, Steen og Arne.
Vi kan derfor nu give en status og en række vigtige datoer, med det formål, at vi håber alle i Karby området
vil deltage i opgaven, om at få gang i nye aktiviteter.
Status :
1. Vi søger nu efter en tovholder, der vil forestå udlejningen af lokalerne. Se opslag ved købmanden.
2. LAG ansøgningen (ca. 600.000 kr) til ombygning af køkken m.v. er under behandling ved ministeriet for
fødevarer (som foretager de endelige bevillinger). Besked i efteråret.
3. Lokale og anlægsfonden (ca. 3-6 mill kroner) til nye aktiviteter, er vi i gang med lige nu for at komme
igennem nåleøjet og blive 3 ud af 5 projekter, der skal gennemføres. Den 9. oktober afgøres det.
4.Arla Fonden er ansøgt om at lave en mad lejrskole i Karby. Besked foreligger ca. ved årsskiftet.
5. Områdefornyelsen har bevilget 1.075.000 kr til skoleområdet. Disse midler skal gerne omdirigeres, så de
bliver et supplement til LAG eller Lokale anlægs bevilling. Vi er i tæt dialog med kommunen herom.
6. Vi har aftalt med friskolen, at vi kan leje skolen - når vi har en afgørelse på de nævnte projekter. Indtil da
kører alt som det plejer.
Vigtige datoer :
Mandag den 19. august - arbejdsgruppen holder møde med arkitektfirmaet om Lokale anlæg projektet

Lørdag den 24. august - fælles oprydningsdag på skolen. Til den tid skulle børnehave
og vuggestue være færdige med at flytte. Vi mødes kl. 10.00 - håber mange vil
komme og gi en hånd med.
Torsdag den 29. august - arbejdsgruppen holder møde med Lokale anlægsfonden i København

Onsdag den 18. september, arbejdsgruppen holder møde kl. 1400 med Lokale og
Anlæg i Karby og efterfølgende afholdes BORGERMØDE kl.1800, hvor alle indbydes
til at komme og være med. Tag madkurv med.

Input og kommentarer modtages med tak !! Hilsen Karby gruppen

