Referat

1. møde i strategigruppen
Onsdag d. 18. januar kl. 20-21 på Karby Friskole

Efter orienteringsmødet samles den nyetablerede strategigruppe til kort briefing og ideudveksling.
I alt 13 personer tilkendegav ved mødet at de ønsker at tage aktiv del i forløbet. Dertil kommer at
kommunen inden mødet har været i kontakt med nogle lokale borgere, der også ønsker at deltage i
processen. Denne gruppe benævnes efterfølgende for ”strategigruppen”
Langt størstedelen af borgerne i strategigruppen bor på landet i Karby sogn (i alt 10 pers.), og kun få er
bosat i Karby.
Conny Sørensen blev udnævnt til kontaktperson for strategigruppen.
Datoerne blev endeligt godkendt. Det præcise tidspunkt annonceres senere. Alle møder afholdes på Karby
Friskole - bortset fra ekskursionen d. 28. april.
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
Det er vigtigt, at processen holdes kørende af strategigruppen mellem de fastlagte møder, evt. i form af
mindre møder hvor kommunen deltager.
Indtil næste møde opfordres strategigruppen til at se på det lokale landskab, og meget gerne tage billeder
af det, som man finder særlig godt og/eller mindre godt ved området. Medbring billederne på USB-stik til
mødet d. 24. marts hvor der rettes fokus på kortlægning og analyse af Karby sogn, dvs. status og fælles
afklaring af, hvor man er.
Hvad angår inspirationsdagen d. 28. april blev det bemærket, at der er langt fra Karby til det foreslåede
ekskursionsmål Odderbækken. Som alternativ kan gennemføres en kortere ekskursion til interessante
steder på Mors og en eller flere repræsentanter fra Odderbækken- processen måske kan komme til Karby
og fortælle om deres initiativer og erfaringer med vådområdeprojektet.
Ved mødet blev uddelt to artikler som inspiration til deltagerne: 1) Det åbne land i kommuneplanprocessen
og 2) Nye vilkår for planlægning i det åbne land – om integrerede projekter i kulturlandskabet. Begge
artikler kan desuden findes på www.diaplan.dk
Desuden blev der udleveret: ”Udvikling af strategi for Karby sogn – Udkast til indsatsplan januar-juni 2012”.
Der vil med jævne mellemrum blive udsendt et ”nyhedsbrev” fra kommunen til deltagerne i
strategigruppen, hvori der informeres om processens forløb, de kommende arrangementer samt om øvrig
relevant information vedr. Karby, landskabsstrategier etc. I det første brev vedlægges en oversigt over de
personer der deltager i gruppen samt ”Udvikling af strategi for Karby sogn – Udkast til indsatsplan januarjuni 2012”.
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Skov & Landskab og Morsø Kommune udarbejder i løbet af strategiprocessen forskelligt materiale i form af
kort, analyser etc.
Forskellige fagfolk vil blive inddraget undervejs i processen. Dette kan eks. være øvrige partnere fra
DIAPLAN: Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug og Friluftsrådet.

Mødet blev afsluttet med en første uformel runde, hvor deltagerne kort kom med deres ideer og ønsker til
indsatser i Karby-området:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiforlængelse nord for Da Vinci broen
Madsbjerg vådområde
Ser det som en risiko, hvis kommunen graver rørgennemføringerne fra baglandet til fjorden fri,
fordi vanddybden bliver for stor til at man så kan gå langs stranden
Den mest anvendte gåtur ved Karby Enge/Skyttevejen er truet af kysterosion
Der skal være et bedre udbud af information om muligheder i områder til bl.a. turister men også
lokalebefolkningen
Synliggørelse af naturen
Lave interessante ting der kan tiltrække tilflyttere + rekreative turister
Stien og trappen ved Årbjerg Torn bør gøres mere ’landfast’/tør om vinteren – kunne gøres ved i et
par dyrkningssæsoner at vende plovfuren ind mod stien
Der er muligheder i Torp lergrav – fælleslod, kommunes jord
Bedre skiltning
Øget tilgængelighed for alle
Lokale råvarer
Vedligeholdelse af færdselsmuligheder
Måske er der muligheder for at plante en lille landsby skov på de to byggegrunde som kommunen
ejer i byens sydlige del på landsiden af vejen

Læs mere om DIAPLAN på www.diaplan.dk
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