Referat fra møde i Sundby Mors Samvirke (SMS)
torsdag den 27. september 2018 fra kl. 19.00 til kl. 21.30 i Sundby Fælled
Deltagere: Erik Vejling, Peter Hougaard, Rasmus Såby, Else Marie Jensen, Astrid Mulvad, Karin Kibsgaard, Dorte Ellebæk
Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
a. Opfølgning på kasserer post: Maria Nederby er valgt.
b. Forsikringsskade vedrørende toiletbygning ved Havnen. Thisted Forsikring har
dækket skaden.
c. Kontingent for 2018 skal opkræves; Laurits tager kontakt til Maria Nederby for at
overdrage regnskab og huskesedler.
d. Opsigelse af forsikring vedrørende toiletbygning ved Havnen. Erik siger den op til
næste forfald, såfremt vi ikke kan få forsikringen billigere. Som det er nu, har vi en
meget dårlig dækning, og en meget høj præmie.
2. Bordet rundt. Repræsentant fra hver forening fortæller om sidste nyt.
a. Skolen: De har haft en bod i forbindelse med 100 miles. Desuden har der været
cykelsponsorløb.
b. SIF: Petanque er en succes, der er nærmest for få baner. SIF har søgt DGI om penge
til etablering af nye faciliteter ved det gamle klubhus; DGI har afslået. Desuden er
en fond ansøgt vedrørende ny skaterbane. Her afventer foreningen svar på den
ansøgning. Der er startet noget herrefodbold op, for ”gamle mænd”. Gammel mand
kan man også være, når man er under 40 år.
c. Haven: De arbejder på at skaffe endnu flere penge til det nye havnehus. Der har
både været afslag og positive tilkendegivelser. Havnen håber på at nå i mål med de
sidste penge, og i så fald bygge i foråret 2019. Alternativt kan huset bygges i flere
etaper. 2018 har været indbringende i forhold til leje af både bådpladser, og
pladser til autocampere. Der er kommet en båd til at ligge nede ved havnen; den
skal restaureres med økonomisk hjælp fra Skibsbevaringsfonden. Båden skal på sigt
bruges til fiskeri, på lejebasis.
d. Vandværket: Der er ved at blive etableret P-pladser ved Vandværkets hus.
e. Menighedsrådet: Der er snart gang i kirkerestaureringen i Sundby Kirke. Så primo
2019 går restaureringen i gang. Både indvendigt og udvendigt.
3. Fastsættelse af datoer for aktiviteter.
a.
b.
c.
d.
e.

Vinsmagning ved SIF den 26-10-2018. Desuden åben morgensang på skolen.
14-11-2018 er der sang på Gullerup Strand ved Menighedsrådet.
Mødestedet på skolen er den 4-12-2018.
7-12-2018 Åben morgensang i skolen.
Nytårsaftensgudstjeneste ved Menighedsrådet den 31-12-2018 kl. 14. Malene og
Rasmus Såby optræder ved denne festlige lejlighed.
f. 25-01-2019 Åben morgensang i kirken.
g. 2-2-2019 Fælles skoledag.
h. 8-2-2019 Åben morgensang i skolen.

i.
j.
k.
l.

3-3-2019 er der fastelavnsfest i kirken og efterfølgende fest i Forsamlingshuset.
16-03-2019 afholder SIF revy.
29-03-2019 Åben morgensang i kirken.
15.-03-2019 er der Musikfestival ved skolen

4. Havnens Dag/Vild med Vand.
a. Den 9. juni i år var en succes med cirka 1.500 fremmødte i løbet af dagen. Vejret var
perfekt, og der var et mylder af mennesker gennem hele dagen. Økonomisk set ikke
et fantastisk arrangement, men det er heller ikke meningen; der i mod drejer det
sig om at få flere folk på vandet; og den del er allerede bedre.
b. Gruppen, der arrangerer Vild med Vand, efterlyser flere foreninger fra Sundby til at
være medarrangører. SIF har meldt sig til at deltage. Dorte efterlyser svar fra
Forsamlingshuset, hvorvidt de vil med til at arrangere i 2019. Skolen vil i lighed med
i år have en bod med mulighed for at sælge lidt af hvert til Vild med Vand dagen.
c. Næste gang afholdes arrangementet lørdag den 25. maj 2019.
d. Det 1. møde vedrørende planlægning af 2019 udgaven af Vild med Vand, er den 14.
november 2018. Mødet afholdes i Vilsund i Paraplyen. Kontakt Dorte, 23 41 14 95,
såfremt du er i tvivl, hvor mødet afholdes.
5. Byfornyelse, diverse arbejdsgrupper; hvor langt er grupperne?
a. Byrum: Der er ved at blive etableret multibane på skolens sportsplads.
b. Pladsen foran Forsamlingshuset: Til næste møde skal arbejdsgruppen skaffe tilbud
på asfaltering. Til dette projekt er der afsat 200.000 kr.
c. Faciliteter ved stadion. Her er afsat 500.000 kr.
d. Infrastruktur og forskønnelse: Der er sat ”X” rundt i byen, hvor der skal plantes
blomster. Desuden bænke rundt omkring i byen. Til infrastruktur er der
desuden afsat 800.000 kr. Det bliver først i 2019, at der tages på hul på den del,
med fortov, fartdæmpende med mere.
e. Pladsen ved siden af havnen. Det skal være et ”strandbad”. Der skal være et nyt
madpakkehus, udendørs bruser, plads til at grille på stationær plads, naturhegn
med træreposer med mere. Til dette projekt er der afsat omkring 150.000 kr. og der
er forhåbning om opstart i 2019.
f. Erik forfatter nogle linjer, som Dorte sender til Morsø Kommune. Brevet omhandler
vores bekymring om afsatte midler til infrastruktur på 2018 budgettet, hvorvidt de
videreføres til 2019, nu hvor Morsø Kommune ikke har tid til at udføre arbejdet i år.
6. Hvordan gik det med Projekt Sund i Sundby?
a. Projektet i sig selv er overgået til byfornyelsen, da denne indeholder muligheder for
motion både her og der, når fornyelsen er helt færdig.

7. Eventuelt.
a. Rasmus Såby er formand for Sparekassens Gavefond. Han oplyser, at der ikke er
udloddet penge de sidste 2 år, da der ikke er renter nu om dage, og der dermed
ikke er penge at give væk.
b. Snak om den fælles Sundby kalender. Dorte kontakter Henrik Jensen for at høre om
den Google kalender, han i sin tid oprettede, stadig er tilgængelig, og hvordan de
enkelte foreninger lægger begivenheder ind.
c. Det nyetablerede ”senior-herre-slæng” fra SIF spørger om de må benytte skolens
omklædningsrum, når de vil bruge den nyetablerede multibane. Skolen gav på
mødet lov til at benytte de faciliteter.
d. Dorte fra Sundby og Kirsten fra Vilsund arrangerer Hjerteløber projekt i form at et
førstehjælpskursus lørdag den 10-11-2018. Herefter håber de på, at mange borgere
melder sig til projekt Hjerteløber. Kontakt Dorte, 23 41 14 95 for mere information.
e. Dorte videresender e-mail fra Morsø Kommune om event-møde den 30. oktober
2018.
f. Vandværket ønsker at blive medlem af SMS i 2019.
g. Næste møde er årsmødet, der afholdes på skolen. Datoen udmeldes senere.

