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Referat styregruppemøde_10_08_17
Mødet blev afholdt på Herning Kommunes Rådhus, lokal C3.17

Forslag om at bytte rundt på pkt. 1 og 2 i dagsordenen. Dette blev vedtaget.
1.

Status og planer for Elmers Hus, madpakkehuset og de to tårne v. Herning Kommune
KS, MJ og EK gennemgik tankerne omkring Elmers hus, madpakkeladen og de to tårne, og behovet for at have et offentligt besøgs/samlingssted for at kunne formidle historien om Søby Brunkulsleje, hvor indhold og funktioner koordineres i tæt samarbejde
med Søby Brunkulsmuseum. JSV kommenterer, at Elmers hus med fordel kunne benævnes Vejerboden i stedet for Elmers hus. JSV støtter, at vejerboden godt kan understøtte museets drift og JSV indgår gerne i et samarbejde ift. indhold i huset, særudstillinger etc.
JSI præsenterede indholdet i fremsendte brev fra lodsejerne (vedlagt som bilag). Her
lægges særligt vægt bekymringen af tilstrækkelige driftsudgifter sådan stederne vedligeholdes. Ligeledes fremhæves at lodsejerne føler at de fremlagte planer er i strid med
tidligere aftaler og at ambitionsniveauet er alt for stort, hvor særligt madpakkehuset er
for stort. Ligeledes er der bekymring for hærværk. Lodsejerne ønsker et hærværksikret
toilet, en let udstilling/planchevæg og et par bænke og borde. Resten af aktiviteterne
ønsker lodsejerne skal placeres hos Brunkulsmuseet eller på Harrild Hede. JSI kommentere at lodsejerne meget gerne byder de besøgende velkommende som interessere
sig for området, og gerne vil opleve Søby Brunkulsleje.
JSV kommentere, at der er behov for et offentligt madpakkehus for besøgende idet Søby Brunkulsmuseum kræver entre, og kun er åbent seks måneder om året. Derfor er det
fint med et offentligt tilbud.
Det blev besluttet, at planerne omkring Elmers hus/vejerboden kan godt accepteres.
Der skal udarbejdes alternativer til madpakkehuset, som bliver mindre i omfang.
Der er politisk behandling hos Teknik- og Miljøudvalget d 4. september, hvor ovenstående fremlægges til politisk drøftelse og vedtagelse.
Det blev aftalt, at der skulle afholdes et lodsejermøde inden sagen behandles i Teknik
og Miljøudvalget. Datoen for dette møde er sat til d. 29 august hos Søby Brunkulsmuseum. Endelig invitation sendes ud mandag d. 21. august.

2.

Status på aktiviteter v. Naturstyrelsen, AFLD, Søby Brunkulsmuseum og Herning Kommune.
PR oplyste om at de er næsten færdige med deres opgaver. Der kan ikke findes midler
til at støtte anlægsaktiviteterne.
PK oplyste at de har afsat 750.000 kr. til realisering af aktiviterne hos dem. PK ønsker
dato for hvornår det samlede projekt forventes færdigt, for at deres anlægsarbejde færdiggøres til samme tidspunkt. MJ melder tilbage.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

JSV oplyste at de arbejder med udviklingsplaner for Voldsgaard. Besøgssæsonen går godt med 22 besøgende mere end samme tid sidste år.

3.

Status på økonomien v. Herning Kommune
Mathias gennemgik anlægs- og driftsregnskab. Se vedlagte.

4.

Eventuelt.
Processen omkring skiltning sker i tæt samarbejde med Søby Brunkulsmuseum. De overordnede tanker ift.
skilteudtryk og placeringer præsenteres på lodsejermødet.

Med venlig hilsen

Mathias Utoft Jørgensen
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