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Tovholdermødet d. 14. august 2013 

 

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

Conny Sørensen. 

Næssundgruppen var ikke repræsenteret. 

 

Dagsorden 

1. Siden sidst bordet rundt. 

2. Nedlæggelse af gruppe(r)? 

...set i lyset af, at der er opstået en "selvstændig"  KARBY-gruppe udenfor vores regi. 

3. Nye mål? 

4. Kan man på en "pæn" måde opfordre byens borgere til at holde en smule orden omkr. deres huse, 

så vi i det mindste kan have en by, der ikke er  i forfald. 

5. Evt. 

 

For at opmuntre os selv til at fortsætte arbejdet, startede Conny med at gøre status efter det første års 

arbejde i Strategigruppen: 

Projekter, der er lykkedes:  

1. Hegningsprojektet 

2. Hjemmesiden  

3. Fælledparken 

4. Grønvejshjørnet 

5. Vedligeholdelse af Torvet, Æblehaven og Slotspladsen. 

 

Projekter, der giver grund til optimisme: 

1. Skolen (KARBY-gruppen har overtaget) 

2. Fugletårn ved Mågerodde 

3. Vadkær Ådal 

4. Færgen (Kommunen har overtaget) 

 

Projekter, der er gået i vasken: 

1. Solcelleprojektet 

Punkt 1: 

Conny - på vegne af skolegruppen 
 Søren har på KARBY-gruppens vegne sendt Conny et nyhedsbrev om skolesagen  samt en tovholder-
efterlysning, som han ønskede lagt ud på Karby hjemmeside. Begge dele læses op, og man bliver derefter 
enige om , at den skolegruppe, der hører hjemme i strategigruppe-regi, foreløbig er gået i hi. Karen 
Margrethe opfordres dog til stadig at deltage i tovholdermøder.... og evt. finde et nyt tov at holde i. 
Hun orienterer de øvrige gruppemedlemmer. 
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Conny - Hjemmesidegruppen 
Der er ikke afholdt møde i hjemmesidegruppen i sommer. 
 
Johannes Lillelund - solcellegruppen.  
Gruppen går i hi på grund af manglende tro på, at det kan lade sig gøre. 

 

Johannes  Lillelund - Pedelgruppen. 

Arbejdet i Fælledparken er ved at være afsluttet. Irene og Lone (Kjærgaard) har givet gode råd m.h.t. 

indkøb af legeredskaber, og de 55.000 kr. er blevet brugt på: Legetårn, borde og bænke, fjederbil, 

trampolin, grill, bålsted, fodboldmål, fodbolde og sandkasseting.   

Der er også blevet pyntet på Grønvejshjørnet. Det har været lidt af et tålmodighedsarbejde at  få 

kommunen til at køre ud med skærverne, men: Bedre sent end aldrig! 

Poul  (Lund) har været kontaktet ang. Hennings tilbud om grødeskæring. Pouls håb er imidlertid, at 
gadekæret kan blive oprenset og spundset. Johs. skal kontakte Hans Rokkjær for at få en pris. Vi kan måske 
forsøge at finde en eller anden fond, der vil støtte projektet eller evt. få af byfornyelsespengene.  Johs. 
undersøger. 
 
Henning Vad - Færgegruppen 

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

 

Henning  Iversen - Ågruppen 

Kommunens "Grønne Patrulje" har været i sving, men man kunne godt have ønsket, at de var gået lidt 

mere radikalt til værks. Vi aftaler, at Henning næste år skal bede patruljen tage en tur til og selv være til 

stede under arbejdet. 

 

Henning Vad - Vadkær Ådalgruppen 

Oprydningen er ikke påbegyndt, men Conny har søgt 15. Juni Fonden om støtte og fået 25.000 kr. til 

arbejdet. (Pengene skal bruges indenfor 1 år). Nu har Henning kontaktet kommunen og fået oplyst, at 

størstedelen af området er beskyttet mod tilstandsændringer efter Naturbeskyttelseslovens §3! Det var 

absolut en streg i regningen! 

Det aftales, at der skal gøres noget der, hvor vi må. Henning vil tage kontakt til Niels Christian Lynggaard, 

Christian Knudsen og Hans Rokkjær , om de vil gå med i arbejdsgruppen. Det ville næsten være for bittert at 

blive nødt til at sige "nej tak" til de 25.000 

 

Ulrik Krogh - Afgræsningsgruppen 

Bevillingen er nu gået igennem, så Pitt Hegn går snart i gang. 

Ulrik er i gang med et nyt projekt: Udkigsplatform ved Mågerodde. Lars Møller Nielsen (Aage V. Jensens 

Fonde) har tidligere sagt god for sagen. Han er død i mellemtiden, så nu er udfordringen at få hans 

efterfølger, Jacob Andersen, med på idéen. Han kommer i næste uge og ser på sagen. 

 

Punkt 2. 

 

Afklaret under punkt 1. 
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Punkt 3. 

Vi forsøger, om vi kan være behjælpelige med at renovere Gadekæret. 

Det ville være godt med en arbejdsgruppe, der ville arbejde for en bedre mobildækning i sognet, men ingen 

påtager sig det. 

Der er ingen forståelse for, at der ikke sker noget i Næssundgruppen, da kommunen menes at være meget 

velvilligt indstillet.  

Kan det gøres til et trækplaster at komme at opleve gåsetræk på Karby Mark?  

 

Punkt 4 

Kunne det hjælpe på byens image, hvis vi fik et hold landskabsarkitektstuderende til at give et bud på, hvad 

der kunne gøres? Vi forestiller os, de skulle give hvert eneste hus gode input.  

 

Punkt 5 

Conny beretter, at hun for 1 år siden kontaktede kommunen for at få et skilt til Skovkirken. Nu har 

hun igen forsøgt sig ang. skilte til Stranden, Davinci broen og Fælledparken og fået en sludder for 

en sladder. Sagen er ikke glemt, men de har så travlt med opgaver i Nykøbing, at de ved ikke, 

hvornår de overhovedet får tid. Conny og Johs. vil snakke med Ann Sophie Øberg om det. 

De skal også snakke med hende om planerne vedr. SPAR-torvet. Risikerer vi, at alt skal graves op 

næste år p.g.a. kloakering? 

Det menes, at Rumæniens Børn bygningerne er solgt til Bedre Boliger til nedrivning. Hvem skal så 

passe grunden? Vil Vandværket overtage? 

Hvornår er der Fællesspisning, og hvem er tovholder? 

 

Næste møde: onsdag den 20. november kl. 19:00 ved Karen Margrethe. 

 

 

Ref.: Conny Sørensen 

 

Referatet kan også læses på 

www.karby dk 

(under menuen: interessegrupper) 
 


