
Kliplev Lokalråd – Børn og unge.                                    Kliplev den 26. november 2017 

 

Referat af første møde hos  

Dennis Wierper  

Kliplev Nygade 9 

6200 Aabenraa 

 

Fremmødte: Michael Hye, Kim Mortensen, Mette Kryhlmand, Tanja Olesen, Lone Christensen, og Allan J. 

Theede som repr. for lokalrådet. 

Afbud: Else Andersen, Mona Lessow.  

 

1. Dennis valgt som tovholder/formand 

2. Dennis laver referat fra dette møde 1 

3. Allan informerede kort om arbejdet i lokalrådet og at Thorkild/Allan var tilknyttet Børn og unge. 

Kort opfriskning af personer i lokalrådet. Info om de andre gruppers arbejde indtil nu.  

4. Hver især gjorde vi rede for vores tanker til vores kommende arbejde. Vi kom vidt omkring og 

aftalte ikke at skrive til referat, men kun skrive det aftalte til referat.  

Brainstorm (se bilag1) blev skrevet ned og gemmes til senere udvælgelse af aktiviteter. Efter 

drøftelse af de mange forslag med hensyntagen til ønsker fra borgermødet i hallen blev vi enige om 

at arbejde videre med kun et bredt fælles projekt benævnt ”klub18”.  

Klub18 dækker over en aktivitetskalender for børn og unge i Kliplev gl. sogn hvor vi laver forskellige 

aktiviteter fordelt henover året. Ud fra forslagene i brainstormen udvælges de konkrete 

arrangementer til aktivitetskalenderen på næste møde. Her starter vores reelle arbejde. 

 

Der var flere konkrete forslag om anlægsprojekter som vi alle dog var enige om at vente med. Eks 

på disse var etablering af naturlegeplads, en stor shelterbygning m. overnatningsmulighed, 

udendørs motionscenter, m.fl. Begrundelsen for at vente med større projekter og prioritere mindre 

overskuelige projekter er at vi hurtigst muligt bør være synlige og få et positivt omdømme.  

Hellere små successer her i begyndelsen.  

 

Øvrige noter til referat: 

Vi vil være varsomme med at gå i andre foreningers fodspor. Vi skal være et alternativ tilbud. 

Vi skal i dialog med eksisterende foreninger. 

Else Andersens forslag om at inddrage frivilligheden i skole, børnehave og sfo kunne vi ikke finde en 

holdning til og ønsker Else uddyber dette så vi kan diskutere det nærmere.  

Vedligehold og etableringer af legepladser i byen er ikke prioritet lige nu på trods af det var nævnt 

på næsten alle plancher fra borgermødet i hallen. (Bilag 2). 

 

5. Handlingsplan: 

Michael undersøger mulighed for at involvere erhvervsdrivende i vores aktivitetskalender. 

Virksomhedsaktiviteter. 

Dennis tjekker om andre grupper arbejder med legepladser i byen (byfornyelse/forskønnelse) og 

om vores tanker krydser de andre grupper generelt.  

Dennis klarlægger de økonomiske rammer at starte op på. (Allan) 

Dennis forsøger at finde 3-4 unge til vores gruppe. 13-18 årige.  

Mette taler med Mona om især aktiviteter for piger.   



Kim tager vores tanker med i SBUK så vi kan gøre brug af hinandens erfaringer på sigt, og udveksle 

ideer på tværs for at undgå dobbeltarbejde. Især omkring ny etableringer. Mange af vores ideer har 

SBUK arbejdet med i forvejen. 

Alle overvejer julen over hvilke aktiviteter man kunne tænke sig på kalenderen og hvilke aktiviteter 

man vil arbejde med.  

6. Næste møde søndag 21. januar kl. 1430 på Kliplev Nygade 9. Dagsorden kommer senere.  

 

 

Bilag 1 

Bilag 2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1  

Brainstorm 

Teenageklub 

Max Pull bane til aktivitet 

Inddrage erhvervsdrivende i aktiviteterne 

Skøjtearrangement 

Paintball 

5 kamp 

Overlevelsestur 

Søgård militærområde 

Taekwondo, Judo, Karate etc 

Foredrag  (Ulykke, cykelhjelm, stoffer, alkohol etc) 

Kurser i madlavning for unge. GourmetUng.  

Koncerter (Eks Rogat) 

Biograf   Svømmehal 

Dart   Makeup / sminke 

Bordtennis   Den store opfinder 

E sport   Lego konkurrence 

Ture, udflugter 

Fællesspisning 

Kegling 

Bowling 

Bordfodbold 

Svømning 

MTB 

Nedlæg Sportens dag og start op på frisk.  

Klappedag. Pløk en jæger. Med på jagt. Jagtforeningen. 

Frivillig brandmand for en dag 

Civilforsvar. Statister. 

Fodbold golf / Krolf 

Fisketure / Kursus 

Klatring 

Spray/graffiti 

Deltage i forårsmarked og lignende 

Markræs 

Stuntman for en dag 

Karaookeeeeee 

Shoppetur 

Halbal 

Børnedisco 

Spiel ohne Grenzen 

Svømmehal 

Makeup / sminke 

Stjerne for en aften. Sang konkurrence. 

Kliplevs største talent 

 



Bilag 2 

Ordet legeplads var på mange sedler men vi har i første omgang sorteret det fra.  

 



 

 

 


