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Afvikling

Tovholdermødet d. 25. marts 2014
Til stede: Ann-Sophie Øberg (første del af mødet), Ulrik Krogh, Henning Iversen, (Inger Iversen under sidste
halvdel) Johannes Sørensen og Conny Sørensen.
Næssundgruppen var ikke repræsenteret.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Orientering af Ann-Sophie.
Bordet rundt.
Nye mål/eller opgive gl. mål?
Nyt blod?

Punkt 1:
Ann-Sophie
a. Gav en opdatering af Landsbyfornyelsen: Spartorvet blev dyrere end forventet, så nogle af de
penge, der var afsat til Gadekæret, er blevet brugt. Hun vil forsøge at afhjælpe vores "klager" vedr.
petanque-banen og busskuret. Hun har stor forståelse for, at vi gerne vil have et moderne "udtryk,"
da vi synes Æblehaven er byens største pryd. Hun bedyrede, at vi ikke selv skal sørge for
græssåning, idet det er indbefattet i entreprisen.
Da planen for Gadekæret har vist sig ikke at kunne gennemføres, vil kommunen i stedet pynte på
parkeringspladsen ved Karby Selskabslokaler. (Her foretrækker vi granitskærver, da dræningsevnen
efter vores mening er for ringe i stenmel.)
Fornyelsen af skoleområdet skal vente, til situationen er helt afklaret på det felt.
b. Skiltning og stisystemer resterer stadig, men kommer. Vi understreger, at vi især savner skiltningen
til Da Vinci broen.
c. Hun har stor tiltro til skoleplanerne og mener, det er realistisk at skaffe de sidste godt 2 mio. kr.
Samarbejdet "De 7 sogne" har Real Danias bevågenhed, og hun mener, at det kan være en god idé
også at søge Real Dania-midler til skoleprojektet.
d. Hun tror også, der er gode muligheder for nogle forbedringer v. Næssund, hvis der er nogle
ildsjæle, der vil lægge sig i selen for det. Vi skal ikke regne med/vente på, at kommunen tager
tèten. Vi skal komme med mindst en skitse med ønskerne, og så vil kommunen evt. lave en
lokalplan for området...Da Næssundgruppen er "gået død," og vandskiklubben "halvdød," er idéen
nok urealistisk. Man skal jo heller ikke lave noget bare for at lave noget!
e. Umiddelbart havde hun ingen oplagte idéer til os, men opfordrede os til at tage til Borgermødet
med Johs.' argument om Næssundfærgen som turistmagnet. Han påpeger misforholdet i, at
kommunen ikke har noget imod at bruge en masse penge på "sommerfærgen." Det ægte miljø har
turister også øje for!
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Martin Friis nåede at få lavet ansøgningerne vedr. Mågerodde-platformen. Foreløbig ligger sagen
hos Naturstyrelsen i Ålborg. Ketty Overgaard, kommunen, er adviseret om at ekspedere den videre,
så snart den kommer kommunen i hænde, for Åge V. Jensen-fonden er parat til at gøre noget
straks.
Henning gør opmærksom på, at info-tavlen på Årbjerg bør opdateres.

Punkt 2:
Henning Iversen - Ågruppen
Henning og Inger har været på tur med Jesper Boesen, der er tilknyttet kommunen i "Det grønne Spor." De
har kigget på tilgængelighed, og han var meget betaget af mulighederne ved Mågerodde.
Henning vil kontakte "Grøn Patrulje" for at lave endnu bedre udsigt ved åen. De gjorde det sidste år, men
ikke radikalt nok efter vores mening.
Sluttelig tilbyder Henning at ville hjælpe med grødeskæring i Gadekæret, hvis Poul Lund ønsker det.
Johannes snakker med Poul.
Ulrik Krogh - Afgræsningsgruppen
Hegningsarbejdet er snart slut. Agerø er også i gang.
Siden sidst har der jo været et velbesøgt offentligt møde ang. Naturarbejde i Karby-området. (70
mennesker).
Ulrik og Johs. har haft et meget tilfredsstillende snevejrsmøde med folk fra Åge v. Jensens fonde på
Mågerodde. Det aftales, at Ulrik skal kontakte Jacob Andersen fra Åge V. Jensen-fonden for at få sikret
tilgængeligheden helt fra start.
Johannes Lillelund - Pedelgruppen.
Johannes vil kontakte Grøn Patrulje og bede den hjælpe med at lave trappen til Fælledparken. (Vi har 1900
kr. til materialer).
I Vadkær Ådal er der fældet træer, Hans Rokkjær har lavet plads til paller til tagpladerne, der skal tages
ned, når det bliver mere tørt at færdes i området.
Conny - Hjemmesidegruppen
Besøgstallet er steget markant, efter at der er blevet oprettet en Karby Facebook-side. (17 - 105 pr. dag).
Karby Borgerforening og Kulturhus Sydvestmors har fået egne sider på sitet.
I februar kom Jørgen Primdahl og Lone på besøg, for at høre om resultaterne af Karby-strategien. De var ret
imponerede og vil gerne være os behjælpelige med råd og dåd. F. eks. kontakter til engelske ornitologer,
hvis der kommer gang i fuglekiggeriet eller evt. kontakt til Søren Ryge, hvis der skulle laves en TVudsendelse ang. strategien.
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Hun oplyser, at hun for 3. gang har bedt Forsvaret/Hjemmeværnet om at gøre noget ved deres "åbne
toilet" på Skyttevej.
Endvidere har hun nyligt lavet 3 fondsansøgninger for om muligt at skaffe vedligeholdelsesfri bænkesæt til
Spartorvet (evt. Gadekæret), da der måske ikke bliver byfornyelsespenge til det.

Punkt 3.
Ingen har lyst til at påtage sig mere, end de allerede har gjort. Der må nye kræfter til, hvis der skal
ske mere. De yngre må også vise noget initiativ.
Punkt 4.
Man kunne ønske sig, at Finn Pedersen og evt. Asger Fonnesbeck ville være med til et eller andet
ved Næssund.

Næste møde: onsdag den 27. august kl. 19:00 hos Inger og Henning.

Ref.: Conny Sørensen

