Referat

Orienteringsmøde
Onsdag d. 18. januar kl. 18-20 på Karby Friskole

Åbent offentligt annonceret møde
Deltagere: Ved orienteringsmødet deltog ca. 25 borgere fra Karby, Arne Kirk og Ann-Sophie Øberg
fra Morsø Kommune samt Vibeke Nellemann, Lone Søderkvist Kristensen, Jørgen Primdahl og
Kamilla H. Møller fra Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Velkomst og kort præsentation v/ Ann-Sophie Øberg
Hvad er der sket indtil nu og hvor skal vi hen?
• Landsbyfornyelsesprojektet
• Deltagelse i DIAPLAN
• Opstart af landskabsstrategi-proces
Præsentation af landbrugsundersøgelse gennemført af Skov & Landskab v/ Jørgen Primdahl
Præsentation lægges snarest på www.diaplan.dk
Udspil til strategi-forløb: Formål, udkast til arbejdsform / tidsplan v/ Vibeke Nellemann og Jørgen
Primdahl
Borgerne blev præsenteret for proces-udspillet for det kommende ½ års forløb, som stadig er i grovskitse,
så der er mulighed for et mere detaljeret program udarbejdet i samspil med borgerne
En landskabsstrategi for Karby-området:
• Status: fælles afklaring af hvor man er.
• Fælles afklaring af konkrete mål for udvikling/beskyttelse af værdier og potentialer – hvor vil man
hen?
• Plan for landskabets hovedtræk og samspil mellem div. anvendelser
• Forslag til konkrete projekter og indsatser, som vil bringe udviklingen fremad
I øvrigt arbejdes der for, at landskabsstrategien kan:
• Indpasse i kommuneplanlægningen
• Give inspiration til andre lokale strategi-processer
Geografisk område for landskabsstrategien: Karby sogn, den dette er ikke en absolut afgrænsning
Gennemgang af eksempel fra Lihme, hvor de lokale borgere tidligere har udarbejdet en landskabsstrategi.
Datoerne for de kommende møder blev annonceret.
18. januar:
Orienteringsmøde + opstart af strategigruppe
24. marts:
Møde om Kortlægning og analyser
28. april:
Inspirationsdag – ekskursion
14. maj:
Strategimøde
7. juni:
Møde om potentialer og strategi m. eksperter
Sept. 2012: Landskabsstrategien afrundes
Der blev etableret en strategigruppe, hvor dem der ønsker at deltage i det videre forløb tilkendegav dette –
og kontaktinfo på hver enkelt deltager blev noteret.
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