Referat
Strategimøde på Karby Friskole
Mandag d. 14. maj kl. 16:45-21:00

Strategi for Karby: Landskab og landsby
Deltager:

Karby Strategigruppe: Conny, Johannes, Vibeke, Ulrik, Jens, Jørgen, Hans, Erling og Karen
Margrethe
Skov og Landskab: Vibeke og Kamilla
Morsø Kommune: Arne, Ann-Sophie og Karina

1) Intro til aftens dagsorden af Ann-Sophie

2) Opsamling af hvad der er sket i strategigruppen siden sidst.
-

-

-

-

To nye deltager
Fået konstateret, at det desværre ikke er muligt at flytte stien om på den anden side af læhegnet
ved Mågerodde. Åge V. Jensens fond forslog at lave en udsigtspost i stedet.
Der var blevet konstateret, at Karby enge, var for våde til anvendelse som legeplads m.m.
Vil gerne undersøge mulighederne for at få dispensationen, således man i området måtte sælge
bygninger, som sommerhuse til udlændinge.
Vibeke: Vibeke gør opmærksom på, at mange af sådanne huse, vil stå tomme meget af tiden.
Arne: Sidste gang nogle ansøgte folketinget om dette fik de Nej. Dette kan muligvis skyldes at
Danmark har nogle særregler inden for EU, som tillader dette forbud, og at Folketinget kan være
bange for at, hvis man først åbner op for denne mulighed, vil der brede sig.
(mener det var Lolland Falster som for nylig havde ansøgt om dette og fået Nej)
Mulighed for en ny type feriecenter, som var for delt over flere bygning i byen. Der er allerede få
bygninger/sommerhuse i område, som udleje til feriegæster. Gerne med skolen som
omdrejningspunkt.
Fælles solcelle anlæg, der kunne placeres på staldbygning. Samlet drift.
Arne: Ja det kan og må man gerne, men den økonomiske fordel forsvinder ved dette pga. den måde
fradragsreglerne er.
Der blev talt om målgruppe for turismen: Fugleinteresseret, naturinteresseret, fisker m.m. Kan
kommunen hjælpe med brandingen? Svar: Vi arbejder på at anvende Mors mobil til dette. Hvor
Karby og Flade bliver pilotprojekter. Ellers bør der måske også tages kontakt til turistkontoret.
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3) Opsummering af de konkrete projekter/opgaver der har været i spil indtil nu af Vibeke fra Skov og
Landskab. Baseret på udspil fra strategigruppen og kommunen.
Generelt
- God sammenhæng mellem intensivt landbrug/natur - og plads til dem begge
- Flere indbyggere i området
- Mere turisme
- Lave interessante ting, der kan tiltrække tilflyttere og rekreative turister
- Lokale råvarer: egnsprodukter / gårdbutikker
- Øget tilgængelighed for alle. Bedre vedligeholdelse af færdselsmuligheder
- Udbygning af Kystruten – flere rundtursstier i ådalene
- Bedre skiltning. Bedre info om områdets muligheder til turister - og lokale
- Satse på fællesskab og godt sammenhold
- Et godt samarbejde mellem kommune og private
Karby by
- Skolen skal indgå i fremtidens Karby
- En grønnere by m. rekreative områder og velbevarede huse.
- Udsigt til vandet så mange steder som muligt
- ”Landsbyen med de to Da Vinci broer”
- Byen og byskoven – et aktivt sted med mulighed for ”andet end bare at nyde fuglesang”
Strandengene og stranden
- Bevarer strandengene
- Stoppe tilgroningen af strandengene med tagrør og siv
- Synliggørelse af naturen
Landbrugslandet
- Grønne øer og læbælter til vildtpleje, hensyn til mennesker og især dyr. Naturstier i slugterne
- Fælles energiprojekt: Bruge gårdenes store frie tage til solcelleanlæg. Sognets beboere kan købe
andele svarende til deres el-forbrug
Under gennemgangen havde strategigruppen mulighed for at komme inputs og korrektioner.
Foranlediget af denne gennemgang blev der en snak omkring stier, vedligeholdelse af stier m.m.
5) Strategigruppen blev delt i to grupper. Der blev arbejdet på forskellige visioner og mere konkrete projekt
forslag
6) Fremlæggelse af ønsker, ideer og visioner.
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Gruppe 1
- Velfungerende by  mulighed for dagligvarer indkøb
- Aktiv by  både for turister og beboer (flere muligheder for at samles)
- Aktivturisme og naturturisme
- Bevarer skolen som samlingspunkt i byen.
- Pæn og indbydende by
- Turisme (natur, fugle, fiskeri, kajak m.fl.)
- Fælles solceller anlæg
- Naturvejledning. Gerne en naturvejleder særligt til området. Både for de lokale og turister. F.eks.
kunne der laves turer for skolebørn
- Afmærkede stier, tavler og folder (mors mobil)
- Sælge helårsbeboelse som sommerhuse til udlændinge
- Gøre det mere simpelt og tilgængeligt at have hobbylandbrug
- Skydning / Jagt
- NESS som den aktive del af området og KARBY VIG som det stille område med naturoplevelserne
Holdeplads til campingbusser
- Bevaring af sportspladsen
- BMX- bane
- Afgræsnings muligheder af Natur 2000 området
- Kulturskov / Katedralskov
- Mulighed for turer med Vikingskibet
Gruppe 2
- Pæn og velholdt by med lys i husene
- En blandet befolkning af både unge og gamle
- Turisme: natur, fisker, fugle, kajak m.fl.
- Landbrug: Interageret del af lokalområdet
- Nedlagte landbrug  fritidsbeboelse; fjernelse af forfaldende drift bygninger
- Grøn industri: Thermochell, Karby stokker….
- Netværk af stier: Oversigt, beskrivelse og QR-koder (mors mobil)
- Bevarelse af færgeforbindelse
7) Til næste gang: Hvor der skal fremlægges strategier for ekspertpanelet (7. juni).
Internt møde i strategigruppen 30. maj kl. 19. Morsø kommune bidrager med kortmateriale og tegning
efter behov.
Strategi-gruppen blev gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at de finder en fælles vision(er). Og
prioritering af projekter som understøtter jeres vision(er).

