Referat fra møde i Grønt partnerskab 25. januar 2017 i
Biblioteket i Galten.
Deltagere:
Hans Jacobsen DN
Tina Fleicher DN
Thomas Brandt Ebbesen
John Balle Jensen
Erik Korr Johansen
Thomas Drivsholm, Shelter gruppen Projektforum
Viggo Rasmussen
Bendt Nielsen
Niels Erik Kortegård
Karen Lindemann
Afbud Marianne Purup, Kristian Skovhus og Jørgen Bastrup Nielsen.

Projektforslag var udsendt til deltagerne aftenen i forvejen, så der var ikke mange der havde nået
at læse det.
Der var specielt 2 punkter, der gav nogen debat:
1. Vi har nu skriftligt tilsagn fra begge skoler, som gør, at stien kan oprettes som en Skolespor.
Det at sporet nu forbinder skolerne med Skovby Skoven, den kommende Tinbæksø og den
kommende shelterplads med grillhygge giver rigtig gode muligheder for ude undervisning.
Det giver nogle flere muligheder for at søge finansiering. Det betyder, at budgettet igen er
rettet til.
2. Shelter gruppen kom med et oplæg på grillhytte 2 sheltere, og toilet, med tank. Thomas Brandt
Ebbesen giver tilsagn om at kommunen vil stå for tømning af tanken, når der er behov herfor.
Det er pt. ikke endelig foretaget placering af området, hvilket der arbejdes med.
Der er stadig undersøgelser i gang for at finde mulighed for at skaffe vand til projektet. Skovby
vandværk er forespurgt og kan ikke være behjælpelig, så der skal tages kontakt til Skanderborg

Forsyning om vi kan få mulighed for at hente vand ved deres pumpehus. Bolden ligger ved
Thomas B.E.
Thomas Drivsholm arbejder på at lave en gruppe, der holder øje med arealet. Og foretager de
daglige vedligeholdelser på området. Større ting skal via Thomas Brandt Ebbesen.
OBS hele området skal via kommunens administration for at få endelige grønt lys for planerne
og placeringen.
Vi forventer, at alle aktører støtter om op og spille konstruktivt med på projektet!!
Med disse 2 nye tiltag er vi meget tæt på Projektbeskrivelsen, som så kan sendes til :
Friluftsrådet.
Spor i landskabet
Grønne partnerskaber i Skanderborg Kommune.
Nordeafonden
Galten Sparekasses fond.
Hjem og Fix TD
Lokale og anlægsfonden
Bodil Pedersens fond
A.P. Møllers fond
Lego
AVK
Skovby Møbelfabrik
Og mange flere.
Vi skal have fundet finansiering fra fonde og puljer på ca. 500.000.
Vi skal være fuldt finansieret inden vi går i gang
Kommunikationsplan for det grønne partnerskab:
Marianne Purup var sygemeldt, så hun havde fremsendt et papir, som vi lægger til grund for
vores arbejde med kommunikation i projektet. Planen er bygget op over kodes for godt
partnerskab:
Værdifulde grønne partnerskaber.
Når partnerskabsprojekter er værdifulde, bygger de på tillid og begejstring blandt
partnerne for at nå et fælles mål.
-

Start småt, tænk stort, ryk hurtigt.
Loyalitet, kompromisser og konsensus.

-

Den stærkeste skal være den mest retfærdige.
Vilje, begejstring og fest.

Det indebærer f. eks også at den del af aktiviteterne kan foregå udenfor almindelig arbejdstid

Herefter er der en oplistning af mulige kanaler at kommunikere på, såvel digitalt som fysisk.
Vi overlader trygt hele denne del af projektet til Marainne, der har gode erfaringer i dette
arbejde.
Andre vigtige oplysninger:
DN er i gang med at kortægge stier i kommunen, for at få lavet brugbare kort.
Mangler et lokalt medlem til bestyrelsen(opfordring)!
Der arbejdes på at gøre hjemmesiden Ud i naturen nationalt, så flere får kendskab og bruger
den.
Der blev orienteret om, at der nogle steder ved Shelteres mv. er oplag, hvor man via Mobilpay
kan betale et symbolsk beløb for at bruge området.
Den videre proces:
Arbejdet fortsætter nu med, at Bendt gør oplægget endelig færdig, inden han tager på
velfortjent ferie.
Thomas og Thomas får klarlagt hvor Shelterpladsen kan placeres endelig.
Vi går i gang med at søge de fonde mv. hvor der kan forventes af finde kilder.
Viggo og Karen besøger skolerne og får dem med i projektet og høre om deres erfaringer.
Jørgen Nielsen skal have kontakt til de 3 lodsejere og fortælle dem om planerne.
Diverse grundejerforening mv. skal have vores oplæg, så de er orienteret.
Der ind kaldes til nyt møde når der er væsentlige ting, indtil da står Viggo, Thomas, Bendt og
Karen for det videre arbejde.

Tak for et konstruktivt og spændende arbejde.
Karen
29.01.2017

