Referat fra møde i Grønt partnerskab fredag den 6. december 2017 kl. 8 i Biohuset.
Deltagere: Bendt Nielsen, Kristian Skovhus; John Balle; Hans Gravsholt, Niels Erik Kortegaard;
Thomas Brandt Ebbesen; Erik Korr Johansen; Jørgen Bastrup Nielsen; Marianne Purup; Viggo
Rasmussen; Karen Lindemann
Dagsorden:
1.Projektet, hvor langt er vi og hvad mangler vi.
2.Finansiering hvem , hvad og hvornår.
3. Opgaver til vores næste møde
4. 1 fest, Marianne kom med oplæg.
5. Næste møde var aftalt til onsdag den 25. januar. Vi kan ikke være i Bio huset. Hvad kan eller skal
vi flytte?
6. Kan der være mere?
Velkomst til Niels Erik, der repræsenterer Låsby Stationsby, dejligt at de nu også er repræsenteret. Niels
Erik fortalte, at man har noget lignende en borgerforening, der b. la tager sig af legepladsen.
Punkterne glad noget ind i hinanden, så referatet ligger sig kun i nogen grad op af dagsordenen.
Punkt 1-2-3
Bendt gennemgik det udsendte udkast til Sporet fra Præstebro til Skovhuset. Vi drøftede muligheden for at
lille loop ved Præstebro, som man har arbejdet med i Låsby Stationsby. Der er mange lodsejere inddraget,
og området er meget fugtig og fyldt med brændenælder, så det afventer færdiggørelse af nuværende
projekt.
Bendt uddelte nyt budget, hvor der er indarbejdet 2, 3 fløjede skilte til at stå ved Kirken i Skovby og Torvet i
Galten.
Der arbejdes nu med 300 frivillige timer til at realisere projektet, da der er kommet mere arbejde med ved
inddragelse af Skovby. Der er ligeledes sat flere borde og bænke sæt med i budgettet. Der er planlagt 1 i
Låsby Stationsby, 2 ved Gammelmosen, 1 på trekanten ved udgang til Sporet til Vestermarksvej. Herudover
har vi et, der afventer endelig placering. Thomas B.E. sørger for et borde- og bænke sæt ved
parkeringspladsen ved Skovby Kirke. Der er ligeledes sørget for borde og bænke ved det rekreative område
ved Tinbæksøen. Vi må se, om der også kan komme nogle siddepladser med i Søprojektet.
Der er ligeledes indregnet infotavler mv. til hele sti forløbet.
Vi aftalte at indsætte 5-10 % til uforudsete udgifter.
Der skal ligeledes penge til forplejning til grave folkene mv.

Den videre proces.
Bendt skriver endelig udkast, der godkendes på næste møde 25. januar kl. 8 i Biblioteket. Der skal laves
nogle linjer om Tinbæksøen og det rekreative område. Karen kontakter, og skaffe lidt materiale.
Da alle penge til projektet skal være rejst inden vi kan gå i gang er det nu det, der skal arbejdes på.
Kommunen stiller sig til rådighed med mellem finansiering og regnskabsførelse.
Der er forhåndstilsagn fra Spor i Landskabet og , Friluftsrådet.
Der skal tages kontakt til fonde og puljer, herunder Nordeas fond, Bodil Pedersen fonden, Galten
Sparekasses fond(Kristian og Karen) puljer i kommunen undersøges. Alle andre gode steder bringes
ligeledes i anvendelse. Viggo er tovholder på dette arbejde.
Partnerskabet
De tilstedeværende.
Derudover tages kontakt til:
Lodsejerne på spor i landskabet.
Grundejerforeningen i Svaneparken, Karen
De 3 grundejerforeninger i Skovby, Erik
Solsikkevænget Karen
Nygården Jørgen
Skolerne Karen
Skovby Karen
Vi drøftede om AVK, som er nabo til projektet kunne være en medspiller i partnerskabet?
Der blev nedsat en styregruppe bestående af Bendt, Viggo,/Thomas og Karen.
Punkt 4. Marianne er tovholder på alt det festlige!!!!
Kommunikationsplan.
Marianne laver til næste møde en kommunikationsplan. Herunder bliver alle partnere inviteret til et Kick
off.
Vi drøftede arbejdstitlen, som ikke giver mulighed for at stedfæste stedet geografisk. Marianne og Bendt
har he’r en opgave.
Det var det jeg har fanget. Alle melder tilbage til styregruppen på de opgaver der er udstukket.
Næste møde den 25. januar. Jeg sender dagorden med sted.

Karen Lindemann

