Referat
Møde om kortlægning og analyser af Karby-området
Lørdag d. 24 marts kl. 09:45-15:00 på Karby Friskole

Deltagere:

Karby Strategigruppe:
Bjarne, Keld, Jørgen, Ulrik, Henning J., Benedicte, Anie, Jørgen og Vibeke
Afbud: Conny Sørensen, Johannes Sørensen, Jens Kudsk, Karen Margrethe Lynggaard og
Trine B Damsgaard
Morsø Kommune: Ann-Sophie Øberg, Karina Kobæk og Eva Reynisdottir
Skov og Landskab: Vibeke Nellemann, Jørgen Primdahl og David
Syddansk Universitet: Per Grau Møller

Velkomst og præsentation af deltagerne – intro til strategiarbejdet v/ Ann-Sophie Øberg og Vibeke
Nellemann
Ann-Sophie: kort introduktion af dagens program, busturen er flyttet pga. vejret til efter frokost.
Vibeke: Mål med mødet i dag er at finde/skabe bedre sammenhænge i området, udvikle
samarbejdestrategier, gøre status på kvaliteter og trusler i området som det er i dag og finde de
potentialer, som ligger i området. På busturen vil vi have fokus på at undersøge, hvad der ligger i
landskabet.

Lille øvelse: Hvordan oplever vi Karby- landskabet v/ Jørgen Primdahl, S&L
En lille øvelse - mental maping – Kevin Lynch
Hvordan ser/oplever stratigigruppen byen/området?
Jørgens mental maping af sin by Roskilde, stategigruppen laver mental maping af Karby – gennemgang af
deres mental maping.

Landskabskarakter i Karby-området v/ Vibeke Nellemann, S&L
Landskabsanalyse af området understøttet af Vibekes oplevelse af området.
Bemærk på et af kortene er placeret vindmøller, der er ikke længere vindmøller i sognet.
Kulturmiljøer i Karby sogn v/ Per Grau Møller, S.U.
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Per uddelte spørgeskema, som strategigruppen skal udfylde. Hvilke kulturmiljøer må gerne bevares i Karby
sogn, og hvorfor og hvad må gerne fjernes. Skemaet skal bruges senere på dagen.
Senere i forløbet/processen vil strategigruppen modtage nyt skema. Der vil Per få mulighed til at undersøge
om gruppen har ændret mening (om hvilke kulturmiljøer skal bevares og fjernes) igennem processen.

Status: aktuelle projekter, rekreativ infrastruktur, Natura 2000, støttemuligheder v/ Ann-Sophie Øberg,
MK
Ann-Sophie gennemgår, hvad Morsø Kommune har arbejdet med i forbindelse med landskabsstrategien på
Mors.
I Karby har Morsø Kommune har allerede revet det gamle gule hus ned ved Kirken (Ørndrupvej) Yderligere
er Morsø Kommune ved at anlægge en byhave på en tom grund ved Næssundvej.
I forbindelse med landsbyfornyelsen skal evt. de midler som skulle bruges til indsatsen omkring skolen
overføres til andet område i og med skolen skal lukke. Skal diskuteres senere.

Landbrugsundersøgelsen Karby sogn: Udpegede værdier og problemer v/ Jørgen Primdahl, S&L
Kort opsummering omkring Landbrugsundersøgelsen.
Bemærk at Formand og næstformand for Odderbænk kommer til mødet den 28. april og fortæller om deres
projekt. Det er for langt til Odderbænk til at hele gruppen skal tag derned til at spare tid kommer de op til
Karby og præsentere deres projekt.

Frokost
Bustur
Den oprindelige busrute, som er med i Vibekes præsentation, blev ændret undervejes pga. af de lokales
kendskab til området hvor vi kunne benytte os af spændende smutveje i landskabet.

Strategigruppen viser værdier og problemer i området: fotos tegninger e.l. v/ strategigruppens
medlemmer
Ideer og tanker om området
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Skolen skal indgå i fremtiden
Herberg i nedlagte landbrugsbygninger
Vandsport – kajakudlejning, base både i nees og karby vig – skal henvende sig til gæster
Lystbådehavn ved Nees, meget sandet og vindblæst sted
Det kræver et godt samarbejde mellem kommune og private interesser
Der leves af landbrug, lige ved siden af intensivt landbrug er bemærkelsesværdig natur, der skal
være en god sammenhæng mellem dem
Grundlag for større sammenhænge
Da Vinci broen – fortsættelse af stiforbindelsen
Vedligeholdelse, godtgørelse af materialerne, flere aftaler måske en undergruppe i
borgerforeningen eller sammen med lergraven
Udbygning af kystruten – flere rundture eller stier ind i ådalene, spor i landskabet
Forsvindende arbejdspladser -> færre indbyggere, turisme er kun nogle få måneder af året
Egnsprodukter, gårdbutikker
Afgræsning på strandengene er besværligt med mælkekvæg og ikke økonomisk rentabelt
Landsbyskov
Åløb generel udformning
Naturcenter
Nedlægge pumpelag ved Karby strandenge (skyttevej)

Der aftales et møde, hvor strategigruppen mødes på egen hånd:
Onsdag d. 11. april i konfirmandstuen kl. 19.00

Kulturmiljøer i Karby sogn v/ Per Grau Møller, S.U.
Dagen sluttede med overvejelser fra Per Grau Møller, eftertanker omkring kulturmiljøer i Karby sogn, ud fra
oplevelser fra busturen. Strategigruppen afleverede spørgeskemaer.

Oplæg og den kørte rute kan findes efter påske på www.diaplan.dk
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