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Vision
•
•
•
•

En velfungerende landsby i et
bæredygtigt grønt (landbrugs)miljø,
der tiltrækker turister
p.g.a. de store naturværdier.

En velfungerende landsby(1)
Midler:

Bevare vores dagligvarebutik
Bevare/forbedre vores infrastruktur - gode veje (Bus og færge)
Bevare skolen som samlingspunkt.
Bevare et spændende og levende kirkeliv i og omkring kirke(r) og
præstegård.
• Bevare sportspladsen.
• Skaffe tilflyttere, så "hullerne" udfyldes
1. (v.h.a. billige byggegrunde...evt. gratis)
2. søge lovhjemmel til at gøre det lettere at have hobbylandbrug.
3. som følge af dette projekt
•
•
•
•

En velfungerende landsby(2)
• Lave sti-netværk....(Årbjergtrappen - broer)
• Busskur el. lign. ved stoppestedet
(Landsbyfornyelsen)
• Lave en landsbypedelgruppe af frivillige.....også unge
med maskiner.
• Vores hjemmeside skal op at køre igen
• Lave BMX-bane nede ved sportspladsen
• Opstille motionsredskaber i Fælledparken
• Vi ønsker plads til natur, kultur og intensivt landbrug.
• Ønsker sammenhold og samarbejde indbyrdes og
med kommunen

Bæredygtigt grønt (landbrugs)miljø
Midler:

• Fælles solcelleanlæg, hvor man kan købe anparter svarende
til éns el-forbrug. Herved opnås mulighed for alle
• Landmændene laver grønne øer og korridorer
• Oprensning af bækkene, så vildtet ikke falder i dem og
drukner
• Fjerne tomme, forfaldne landbrugsbygninger.
• Plante træer langs vejene (vedtaget i Landsbyfornyelsen)
• Landsbyskov/skovkatedral på kommunens grund
• Græsrabatter holdes slået indenfor byskiltene.
• Støtte og udbrede kendskabet til Termocells miljøvenlige
isoleringsprodukter og KSMs stokerfyr.

Naturturisme i Karby(1)
Midler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blive ved at være udgangspunkt og mål for PilgrimMors
Bevare naturlegepladsen
Ønsker skiltning til Da Vinci-broen hurtigst muligt. Kommunen.
Lave campingbus-parkering(er). Tømmeplads ved skolen/ senere
rensningsanlægget.
Hurtigst muligt finde et alternativt sted. Hjælp fra kommunen
Lave naturskole/naturcenter m. naturvejledning i den gamle
skolebygning
Lave kajakskole i skolen
Lave billige overnatningsmuligheder i skolen
Lave afmærkede naturstier (også MorsMobil)
Lave afmærkede cykelruter (også MorsMobil) Infotavler el. QR-koder
på kulturhistoriske steder. (Blåborg, Thorsbjerg, Årbjerg m. fl.)

Naturturisme i Karby (2)
• Opsætte infotavle ved frugtlunden. (Med de mange
løberuter m. m.)
• Lave naturgenopretning (Se mål 5)
• Benytte Aage V. Jensens tilbud om udsigtsplatform v.
Madsbjerg Enge. Skiltning dertil.
• Markedsføre de gode muligheder for lystfiskere.
• Markedsføre fuglereservaterne.
• Markedsføre strandtudserne
• Lave herberg i nedlagte landbrugsbygninger.
• Lave emnebestemte audio-ture: Historisk tur - ornitologisk
tur - religiontur - landbrugstur - kulturhistoriske bygninger miljøtur.
• Lave egnsprodukter (evt.fjordbøffer og pilgrimsbitter)

Aktiv turisme ved Nees Sund
Midler:

Toilet-mulighed ved Nees Sund.
Sommerhusområde ved Nees Øre
Fjordvang som feriecenter
Cykel- og kajakudlejning.
Klubhus for vandskiklubben og evt. surfere ved Nees Sund
Surf-undervisning, og udlejning af grej
B&B-muligheder.
Naust til vikingeskibet Thor. Mulighed for at sejle turister
til Thorsbjerg og få adgang til jættestuen.
• Marina
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevare og fremhæve vore
naturværdier
Midler:

• Skabe udsigt til fjorden, hvor det kan lade sig gøre.
(Straks: Fældning af høj beplantning i Fælledparken).
• Afgræsning af strandengene, så rørskoven forsvinder.
(Landsbykvægfarm.)
• Frilægge Ejstrup Bæk, som oprenses og føres udenom
boldbanen.
• Naturgenopretning i Vadkær Ådal. (Oprydning af
minkfarm. Afgræsning). Sti igennem.
• Resterne af flugtskydningsbanen ved Skyttevej
fjernes.

