Styregruppen
27. november 2019

Referat fra styregruppens møde mandag d. 2/12 2019.
Til stede Jesper Jørgensen, Søren Bøtker Pedersen, Christian Fonnesbech-Aagaard. Afbud fra Rikke Klindt
og Poul-Henrik Jensen
1. Status på byudviklingsprojekterne.
Byrumsmøblerne på bibliotekspladsen bliver sat op i den nærmeste fremtid, der arbejdes fortsat med
endelig afklaring af den grønne bymidte.
2. Lokalforums rammer
Vi tilstræber, at holde møde med indbudte repræsentanter fra foreninger og institutioner tirsdag den
28/1 kl. 19. Preben udarbejder oversigt over, de der skal indbydes. Søøren og Rikke lægger op til
drøftelsen på mødet.
3. Inspirationen fra de RUC- studerende
Det var godt at opleve, at de suderende havde fat i meget af det, vi også tænker på i forbindelse med
byesn udvikling. Det var lærerigt, at se at de studerendetog fat i de enkle løsninger, hvor vi kan være
tilbøjelige til at fokusere på de mere komplicerede.Opfordingen fra de studerende til, hvis I vil være en
by i naturen, så begynd dog at gøre den grønere, og hvis I vil satste på turisme, så tænk på, hvordan
turister, der allerede i dag kommer til byen, oplever den, bliver hængende lidt i endnu. Vi må tænke mere
på skiltning og informtion, erhversforeningen nedsætter snarest en turistgruppe.
4. Placering af det nye børnehus
Styregruppen har efterlyst planerne for placering af det nye børnehus. Charistian forventer, at det bliver
besluttet af kommunalbestyrelsen december eller januar.
5. Orientering om møder og projekter mm.
• Møder om aprilfestivalen,
• Møde med politkere fra udvalget for Klima og Miljø (Sejlads på søen og Infrastruktur) mandag den
13. januar
6. Fastlæggelse af næste års styregruppemøder
Vi fortsætter indtil videre med den første mandag i måneden kl. 15.
7. Næste møde mandag den 6. januar 2020
8. Naturummets servicefaciliteter
Naturummets servicefaciliteter (i forhold til drift af campingpladsen) er i de første udkast helt
uantagelige. Det er kommunens administration, der har ansvaret for dialogen med naturpark Åmosen
omkring naturrummet, men vi er usikre på om administrationen vil stille tilstrækkelige krav. Vi har
skrevet til administrationen om dette problem, men har ikke fået en tilbagemelding. Christian følger op
på vores henvendelse.
9. Eventuelt
Der har igen været problemer med åbning af Skarridsøsalen til brugere, der har booket lokalet.
Christian følger op på vores hendendelse fra sidste møde til Kultur og Fritid. [Det viste sig
efterfølgende, at Preben har skrevet brevet, men har glemt at sende det!! Det er gjort nu]
Referat: Preben

