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Tovholdermødet d. 11. februar 2015 

 

Til stede: Henning Jespersen,  Johannes Sørensen og Conny Sørensen. 

Afbud fra Henning Iversen. 

Usikkerhed om hvorvidt  Henning Vad og Karen Margrethe Lynggård er med. 

 

Dagsorden 

"Siden sidst bordet rundt"  
1.       Indvielse af udkigsplatformen 
2.       Oprensning af Gadekæret. Skal vi søge om penge fra Borgerforeningen og 

Børnedyrskueforeningen? 
3.       Vadkær Ådal 
4.       Adgangdvej til stranden ... også for handicappede. 
5.       Oprensning af åen . 
6.       Læserbrev fra Strategigruppen (Jeg har et udkast) 
7.       Efterplantning af vejtræer. 
8.     Evt. 

 

"Siden sidst bordet rundt"  
 
Der er givet dispensation fra kommunen, således at vi har tilladelse til oprensning af Gadekæret. 
Gregers Krogh har givet sin tilladelse til deponering af dyndet, og der er indhentet tilbud lydende 
på 15.000 kr. for arbejdet. 
Mågeroddeplatformen er omtrent færdig. Der mangler borde-bænkesæt og vejforbedring. 
Vores kontakt til kommunen, Ann-Sophie Øberg, arbejder desværre  ikke mere i Morsø Kommune. 

  

1. Indvielse af udkigsplatform 

Ulrik lovede iflg. mail d. 9. november 2014 at kontakte Åge V. Jensen-fonden ang. indvielsen, som 

fonden ønsker, vi skal stå for og sørge for at annoncere. Siden har vi intet hørt. 

Conny skal kontakte Ulrik for at få besked om sagens udfald. vi håber på og regner med, at fonden 

betaler. 

 

 

2. Oprensning af Gadekæret. 
 Skal vi søge om penge fra Borgerforeningen og Børnedyrskueforeningen? 
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Conny fremlægger et forslag til ansøgning om bidrag til oprensningen. Det aftales at sende den til 
Borgerforeningen og Børnedyrskueforeningen. 
Johannes skal snakke med Ib, om der kunne være mulighed for, at EU-Karby kan/vil give et bidrag. 
 
3. Vadkær Ådal 
Naturgenopretningen i Vadkær Ådal betragtes som gennemført. 
 
4.  Adgangdvej til stranden ... også for handicappede 
Ingen ved, hvem der egentlig har ansvaret for Engdraget. Er det måske kommunen? 

Johannes skal ringe til Jesper Sørensen for at høre , om han (=kommunen) vil sponsorere 6m3 grus. Henning 

vil påtage sig at hente det, og pedelgruppen vil fordele det. 

 

5. Oprensning af åen 

Henning Iversen  udsatte sidste år  kontakten til "Grøn Patrulje" til det kommende forår. Selvom Henning 

ikke er tilstede, forventes det, at han står ved sit løfte.  

 

6. Læserbrev fra strategigruppen. 

Conny har ikke længere megen fidus til sit udkast, men da det skønnes på sin plads, at få utilfredsheden 

med nedlæggelsen af Næssundfærgen nævnt nok engang, vedtages det at sende det til Morsø Folkeblad 

med Hennings og hendes navn under på vegne af Karby Strategigruppe. 

 

7. Efterplantning af vejtræer 

Det vedtages, at vi beder Trine tage sig af sagen. 

 

8.Evt. 

Johannes og Conny skal forfatte et brev til Arne Kirk ang.: 

 usikkerhed om Landsbyfornyelsen ..........hvad blev der af den? 

 den skæve petanque-bane  

 lovede vejskilte 

 hvorfor bliver stedlige foreninger ikke taget med på råd f,eks. ang. mobilantennen? 

 

Johannes vil indkalde "motorsavsmændene", så de kan gå løs på beplantningen på skrænten ved 

Fælledparken. 

Det drøftes nok engang, om møderne og arbejdet nu er umagen værd, da der jo ikke ser ud til at være den 

store interesse for at være med. Folk er åbenbart lige glade, men vi mener jo selv, vi har fået udrettet en 

del. 

Det aftales, at vi endnu engang skal forsøge at få nye med. 

Næste møde afholdes torsdag den 20. august.  

 

 

Påmindelse sendes! (men til hvem? .........) 

 

 

Ref.: Conny Sørensen 
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