Referat fra møde i Sundby Mors Samvirke (SMS)
torsdag den 17. august 2017 kl. 18.30 i Sundby Fælled
Til stede: Erik Vejling, Else Marie Jensen, Keld Andersen, Bente Andersen, Helle Kristensen, Maria Nederby, Magnus
Kristensen, Peter Hougaard Nielsen, Ejvind Engelbrecht, Dorte Ellebæk
Referent: Dorte Ellebæk
Dagsorden til det ekstraordinære møde:
1.

Byfornyelse er godkendt. Hvad er næste skridt i realisering af planerne.
a.
b.

c.

2.

Ansøgning ved fonde udover de 2½ million kroner Morsø Kommune har bevilget til byfornyelse.
a.
b.

3.

Byfornyelsen kommer ikke i gang før 2018. Morsø Kommune kan ikke afsætte ressourcer i 2017.
Mødet omkring opstart i form af borgermøde, bliver dog i oktober i år.
De 3 grupper, der er dannet er: Byrum, Infrastruktur og Generel forskønnelse. Der er på nuværende
tidspunkt ikke en helt masse personer i hver af de 3 grupper, men det forventer vi der kommer, når
projekterne bliver mere konkrete.
I forhold til det igennem mange år omdiskuterede manglende fortov i byen, er det ikke en del af
byfornyelsen, men Morsø Kommune har dog afsat midler i 2017, kr. 800.000 til fortov.
Hvad fortovet konkret udmøntes i, er en beslutning Teknisk Forvaltning tager.

Vi vil stå sammen om et stort fælles projekt, f.eks. under temaet: Sund i Sundby. Vi mener at en
måde at komme i kontakt med gode fondspenge på, kan være temaet sundhed.
VI nedsætter en arbejdsgruppe til konkretisering af aftenens brainstorming. Gruppen består af Peter
Hougaard Nielsen og Helle Kristensen. Gruppen starter op nu, således, at de har mere information at
give til Årsmødet den 20. september 2017 på friskolen.

Eventuelt.
a.

Sjov på vand lørdag den 16-09-2017. Dorte Ellebæk er blevet en del af planlægningsgruppen, men
her i SMS er der på ingen måde interesse for deltagelse. Det er med alt for kort varsel, og det er
udenfor det ordinære Samarbejdsforum Vilsund, hvor beslutningen i foråret var at udskyde den
store fælles vanddag til 2018.
b. Erik Vejling efterlyser foreninger, der vil være med til at planlægge en byfest i Sundby. Det er et
arrangement over flere dage, i 2018. Hver forening går hjem og får spurgt om de er interesserede,
og vender tilbage til Årsmødet med eventuelle repræsentanter.
c. Der er Røgedag den 19. august. Mere information på Sundby Mors Facebookside.
d. 100 miles løber gennem Sundby den 9. september 2017. Cykelklubben under SIF arrangerer en
Happening ved Frejas Hus på friskolen i den anledning. Alle i byen er meget velkomne.
e. Vinsmagning ved SIF er fredag den 8. september 2017.
f. Fredag den 8. september kl. 8.30 er der Åben morgensang på friskolen.
g. 10. september er der ”Limfjordens hemmeligheder” nede på haven. Prøv at være fritidsfisker og lær
at tømme ruser er en del af programmet.
h. Der er Running Dinner i byen med afslutning i Forsamlingshuset lørdag den 7. oktober 2017.
i. Den 19. november 2017 er der julebanko.
j. Fredag den 27. oktober er der morgensang i kirken med efterfølgende kaffe på friskolen.
k. Tirsdag den 5. december 2017 er der Julemødestedet på friskolen.
l. SIF melder om rekord indtjening ved både parkering og ”halvvejs-teltet” til Vilsund Marked .
m. Keld Andersen har kontaktet Morsø Turistbureau for at få Keld Tølbøll streget af brochurene, der er
udarbejdet vedrørende Klov Bakker. Det oplag, der er trykt, forbliver som de er. Men næste gang,
der skal trykkes nye brochurer, kan vi få rettet navn og telefon til.

