Karby Landsbystrategi
Referat d. 13.09.12
Sted: Karby Friskole kl. 18.30
Deltager:

Morsø Kommune: Arne Kirk, Birgitte Frederiksen, Martin Friis Larsen, Ann-Sophie Øberg og
Karina Kobæk
Skov og Landsskab: Jørgen Primdahl, Vibeke Nelleman, Lone Søderkvist Kristensen og Kamilla
Hansen Møller
I alt ca. 60 borgere fra Karby og omegn

1. Velkomst og præsensation af aftensprogram v/ Arne Kirk
Karby er udvalgt på baggrund af en kategorisering i Bymosaikken, byen er kategoriseret som et sted med
mulighed for turisme og bosætning, og på baggrund af en høj grad af bundende opgaver i området (f.eks.
Natura 2000 planer og vådprojekter).
Ved henvendelse fra Skov og Landsskab, Københavns Universitet – fik det interesse at kører et pilotprojekt
for, hvordan en større sammenhængende planlægning af et område kunne foretages på baggrund af
borgerdrevende ønsker.

2. Processen v/ Ann-Sophie
Projektopstart 2 år tidligere: Indledende oplæg
Kendskab til området:
-Fortælleaften med fortællinger / oplæg om sognet  Som startskud til processen og
inspiration for borgerne.
Landbrugsundersøgelse:
- Datagrundlag: Hvilke muligheder og interesser er der i det åbneland
Skoleworkshop:
-

Se landet, formidle landskabet gennem digte og malerier under vejledning af kunstner.

 Strategigruppen nedsættes: Inspirationstur, Tur ud i sognet, besøg af folk ude fra m.m.
På baggrund af dette har strategigruppen udarbejdet en strategi og vision for Karbysogn.
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3. Fremlæggelse af vision og strategi v/ Conny
INTRO:
Karby – Udvikling eller afvikling?
Hvordan ser vi Karby om 20 År? Det har været ønsket, at skabe sammenhæng mellem by og landskab i
Karby sogn.
Stor opfordring til byen om at bærer opgaven videre i fælleskab, således byen ikke blot får en kort
opblomstring. Ønske om at de yngre ville deltage mere i arrangementet(er).
Der blev uddelt stemmesedler, og folk blev opfordret at stemme på 5 ting, og tilmelde sig de ting de
ønskede at deltage aktivt i.
Connys fremlæggelse af selve visionen og strategien fremgår af vedhæftet fremlæggelsesmateriale.
Conny sagde afslutningsvis tak for det gode samarbejde med Skov og Landskab og Morsø Kommune.

4. DIAPLANs medvirke i processen v/ Jørgen Primdahl
DIAPLANs medvirken har været med udgangspunkt i at skabe en bedre sammen spil mellem landsby og
landskab ved udviklingen af visioner og strategier herfor.
Spørgsmål til forsamlingen:
A) Hjælper strategien med at se Karbys fremtid for jer?
- Det har startet en diskussion
- Har givet større perspektiv og helhed
- Vækket ildsjæle
B) Tror I der vil være en generel opbakning for strategien i fremtiden?
- Ja!
- Modstand? Nej
- Den energi Conny leverer i sin fremlæggelse kan kun smitte af, men det er ikke sikret at
det lige bliver disse projekter.
C) Skulle vi have været mere aktive i processen?
- Nej! I planter et frø og så skal vi selv få det til at gro.
- Nej, det var fint med oplæggene og at de var op til os slev at arbejde med det.
- Processen har været rigtig god til at åbne vores øjne for Karbys kvaliteter.
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