Udvikling

Karby

Afvikling

Tovholdermødet d. 4. februar 2013
Hans Rokkjær havde meldt afbud.
Søren Kristensen fra Borgerforeningen var inviteret med.
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.

Siden sidst fra alle tovholdere.
Samarbejde m. borgerforeningen? Med andre?
Hvordan kommer vi videre?
Nye ideer og tiltag.
Næste møde.

Punkt 1:
Johannes Lillelund - solcellegruppen.
Der har ikke været afholdt møder siden sidst, men Arne Søndergaards anstrengelser for at finde en
bæredygtig finansiering af et stort fællesprojekt har været nytteløse. Det kan ikke gøres rentabelt under de
nuværende regler. Man vil være obs. på, om det bliver rentabelt og i så tilfælde gå i gang straks.
Johannes Lillelund - Pedelgruppen.
Der er ikke sket ret meget siden sidst. Arbejdet med Fælledparken er kommet lidt videre, men er slet ikke
færdigt. Hvis der nu kommer frost, håber man, en traktor kan køre derned med en flismaskine.
Ebba Frøslev er blevet gjort opmærksom på pedelgruppens eksistens og på, at hun må henvende sig, hvis
hun mangler hjælp i skolen.
Stadig ingen skiltning ved byskiltene.
Henning Vad - Færgegruppen
Her afventer man begivenhedernes gang, efter at kommunen er gået ind i projektet ang. kulfiberfærgen
ved Næssund.
Det diskuteres, om man kan få fat i tallene fra forsøgsugen, hvor man sejlede gratis, og hvad man evt. skulle
bruge tallene til. Måske er tallene heller ikke ganske retvisende, da der først langt hen på ugen blev gjort
opmærksom på, at ordningen ikke kun gjaldt Feggesund.
Søren gør opmærksom på, at læserbreve om færgen ikke nødvendigvis skaber positiv debat i Thy, hvorfor
han fraråder læserbreve i "Nordjyske".
Henning Iversen - Ågruppen
Henning Iversen vil tage kontakt til lodsejerne på Ørndrupvej inden 1. april for at få deres tilladelse til at gå i
gang med en forskønnelse af åløbet. Efterfølgende kontakter han pedelgruppen..
Henning Vad - Vadkær Ådalgruppen
At lave et stiforløb i Vadkær Ådal anses for umuligt, da der ikke er ret meget fast bund.
Planerne går nu på at lave et godt vildtområde. Henning Vad har taget kontakt til Peter Lyndrup, der godt
vil komme at kigge på sagen. Man håber også at få Karby Jagtforening med ind i billedet. Foreningen har
måske også nogle resourcepersoner, der kan trækkes på. Henning mener, man starter med at sætte fælder
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op for mink, ræve o. lign. og håber pedelgruppen kan stille folk til at tilse fælderne. Da der engang har
været 2 søer, kan det hele måske kaldes naturgenopretninnng, hvilket giver lettere adgang til at få lidt
penge at gøre godt med. Henning vil kontakte Karsten Bruun og forsøge at få sagen sat på dagsordenen til
Jagtforeningens generalforsamling. Måske kan der fås midler fra Vildtforbundet.
Ulrik Krogh - Afgræsningsgruppen
Der har været afholdt møde med 20 -25 ud af 44 mulige lodsejere. Kun 1 har afvist totalt at være med .
Området, der skal indhegnes til afgræsning strækker sig fra Agerø til Tuesbjerg, et område på 270 ha og 85
matrikler. Man forpligter sig kun til at lade hegnet stå i 5 år. 22 har meldt til foreløbig, men Ulrik regner
med endnu flere. Han vil kontakte nogle personligt, idet han ved, de var forhindret i at komme den
pågældende aften. Ulrik fortæller, at han skal lægge slagplan den 5. febr. sammen med Martin Friis,
kommunen og Hamish Stuart.
Kommunen vil stå for projekteringen.
Henning Jespersen - Næssundgruppen
Intet sket siden sidst.
Karen Margrethe - skolegruppen
Der har været afholdt flere møder i forskellig regi, senest stormødet den 30. januar med god tilslutning.
Der er bred tilslutning til, at skolen skal bruges til noget, altså ikke rives ned! Der er også mange ideer, men
kan det hænge sammen? Det blev bestemt, at alle gode ideer, skal tilsendes Søren Christensen, der
allerede har kontaktet Otto Lægaard, der ikke ser nogen problemer i at skaffe pengene, så planerne kan
realiseres. Planerne er ikke klar til publicering endnu!
Karen Margrethe lufter tanken om at nedlægge sin gruppe, men nedstemmes. Gruppen skal bestå i
strategigrupperegi. Den skal sikre, at landsbyfornyelsespengene ikke går tabt!
Conny Sørensen - Hjemmesidegruppen
Hjemmesiden er i æteren, men Conny beretter alligevel om genvordigheder. Hun synes, den udviser tegn
på at være "gået død," allerede før den er færdig. P.t. er der kun Torben, der kan lægge tekster (foreløbig
kun Connys) ind på den, og det er svært for amatører at gøre det! Der trænges til et nyt
arbejdsgruppemøde snarest, da det sidste blev flyttet grundet stormødet i skolen.

Punkt 2.
Conny lufter tanken om, at alle disse arbejdsgrupper burde lægges ind under Borgerforeningen, så
grupperne mistede deres karakter af selvbestaltethed, men Søren Christensen er som formand ikke
interesseret i noget samarbejde. Han mener, det vil gøre hans arbejdsgang tungere, hvorimod vi mener, det
er mange frivillige kræfter at takke nej til.
Pedelgruppen finder det også rimeligt, at kunne få nogle af de 5000 kr. Borgerforeningen får af kommunen
til græsslåning o. lign., men finder ikke gehør for sit synspunkt. Da pedelgruppen ikke er nogen forening,
kan den ikke selv få tildelt nogen midler, men må selv betale eventuelle udgifter.
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Der snakkes også om det nye tiltag fra Hvidbjerg: Landsbyen de 7 sogne. Her er Borgerforeningen inviteret
med, men Søren ser ingen idé i det.

Punkt 3.
Punktet tages op på næste møde, da det var lidt af en overraskelse, at Borgerforeningen ikke var
interesseret i et samarbejde. Hvordan skaffer vi bemyndigelse til at gøre noget som helst? Skal vi indkalde
til stormøde, hver gang der skal tages en beslutning?

Punkt 4
Ingen ideer at hente, men lidt snak om, at vejen op til Årbjerg bliver smallere og smallere. Skal kommunen
kontaktes?
Etablering af BMX-bane ved skolen drøftes. Søren oplyser, at der allerede er en BMX-bane ved skolen, men
at den aldrig bliver brugt. Der er åbenbart intet behov.

Punkt 5
Tovholderne mødes næste gang hos Henning Iversen torsdag d. 2. maj kl. 19:00
Ref.: Conny Sørensen

