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Tovholdermødet d. 26. november 2012 

Dagsorden 

1. Siden sidst fra gruppens medlemmer 

2. Organisationsform. Danne forening...blive undergruppe under borgerforeningen? 

3. Hvor ofte skal vi holde tovholdermøder? 

4. Hvad kan der gøres for at holde "gryden i kog". 

5. Gode ideer, der kan sætte skub i egnen. 

 

Karen Margrethe Lynggaard - Skolegruppen. 

Har holdt møde og arrangerer stormøde i skolen den 12. 12. kl. 16:30 med alle foreninger i området. 

Mangler hjælp til pedelarbejdet, så Ebba ikke knækker halsen på  det. Conny tager kontakt til Ebba 

medbringende en liste over pedelgruppen, som kan kontaktes.  Skolegruppen ønsker også hjælp fra en 

regnskabskyndig. Skolens lejeindtægter: 15 -20.000 kr. Børnehaven påregnes at flytte, så snart lejlighed 

gives. 

 

Johannes  Lillelund - Pedelgruppen. 

Der er sat arbejde i gang i Fælledparken, men vejret generer. Æblehaven etableret og holdes ved lige. 

Slotspladsen bliver også holdt. Skraldespande tømt. 

Der er ansøgning inde om skiltemulighed ved byskiltene . 

 

Henning Iversen - Ågruppen 

Påregner oprensning af åen, så den bliver et kønnere syn fra Ørndrupvej. Vil trække på pedelgruppen til 

foråret. 

 

Conny Sørensen  - Hjemmesidegruppen 

Hjemmesiden  skulle gå i æteren 1. dec., men mangler noget i at være færdig, så måske bliver tidspunktet 

udsat. Gruppen skal holde deres 2. arbejdsmøde d. 27. november,  hvor Conny skal undervises i at lægge 

noget på kalenderen, der har en prøvetid på 3 måneder. Hvis intet kommer på, fjernes den. Ring til Conny, 

hvis I vil have noget på kalenderen. 40 84 23 59. 

Gruppen kunne godt ønske sig flere til at skrive til hjemmesiden! 

 

Ulrik Krogh - Afgræsningsgruppen 

Har holdt møde og indkalder lodsejere til møde med  kompetente folk, bl.a. Martin Friis, kommunen, 

Hamish Stuart, Thy ? og en fra Landbo Limfjord  den 22. januar i skolen. Der er kanon-gode muligheder for  

tilskud, men ansøgningen skal være inde senest 1. maj, så hegnes der næste vinter. Jens Kudsk og Erling 

Korgaard er indtrådt i arbejdsgruppen. 

 

Henning Jespersen - Næssundgruppen 

Har holdt møde sidst i oktober og besluttet sig for at arbejde for opsætning af fiskerhuse, til ophold, 

opbevaring af Vandskiklubbens grej, omklædning og toilet. Da det er en havn, har man fået løfte om "ingen 

problemer m. fredningslinjer" (Michael Dickenson), og kommunen stiller sig velvillig m.h.t. at finde de 

rigtige kontaktpersoner (Ann-Sophie Øberg). 
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De vil indkalde til et møde, hvor også bådejere inviteres. 

 

Hans Rokkjær - Vadkær Ådalgruppen 

Gruppen har ikke været samlet, men Hans har fået løfte om jord fra Erling Korgaard. 

 

Johannes Lillelund - solcellegruppen 

Først blev der taget kontakt til energiministeren, Martin Lidegaard, ang. en forsøgsordning, Afslag! 

Så kom der nye tilskudsregler! 

De nye tilskudsregler gør det svært at gøre store fællesanlæg rentable, selvom regeringens intentioner var 

det modsatte.  (Tidligere var det ikke bare svært, men umuligt!) 

Gruppen har været til møde hos Villy Bruun, Frøslev (hvor der arbejdes på et lign. anlæg).  Der snakkes nu 

om et anlæg opstillet på en mark, så der kan produceres strøm til 50 - 100 husstande. Arne Søndergaard 

arbejder på at finde en mulig  (bæredygtig) finansiering. 

 

 Henning Iversen - Færgegruppen 

Har ikke været sammen ,men har haft et par læserbreve i avisen til støtte for færgen. Seneste nyt er, at 

kommunen har lagt billet ind om en forsøgs færge (kulfiber). Arbejdsgruppen vil prøve at holde kommunen 

til ilden desangående. 

Der udtrykkes forundring over, at kommunen ikke kan/vil betragte Næssundfærgen som en af vore 

største turistattraktioner!  

 

 

 Ikke flertal for at ændre på vores status. Vi vil dog gerne tildeles nogle af de penge, 

Borgerforeningen efter sigende (Jesper Sørensen, kommunen) får til byens vedligehold. Får 

Borgerforeningen penge? Får de søgt dem hjem? Hvem finder ud af det? 

 Vi vil blive ved med disse tovholdermøder for at holde os selv i gang! Næste gang vil vi invitere 

borgerforeningen med. 

 Næste tovholdermøde: 4. februar kl. 19:00 hos Henning Jespersen, hvis hans ansøgning går 

igennem 

Ref.: Conny Sørensen 

 


