BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 10. august 2022
Kl. 19.00 – 21.20
Sted: Kliplev Kultur- og Fritidscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Mette Kryhlmand
Anders Jessen
Søren Frederiksen
Thorkil Dahl Sørensen

Afbud

Thomas Majholt
Jens Veng

Ikke mødt
Eksterne deltagere

Ingen
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Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra seneste møde den 22.06.
Thorkild gennemgik referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Der var ingen bemærkninger til referatet, og det blev godkendt.

2. Nyt fra aktivitetspladsen
Kirkegårdsvej
Trampoliner er blevet 6.000 kr. dyrere end beregnet. Det beløb vil vi tage
af lokalrådets kasse. Vi blev enige om at købe de 2 trampoliner nu.
Søren har bedt om en ny pris på bænkene. Dem afventer vi.

Søren

Michael vil sørge for en betonstolpe, der skal sættes op ved indgangen til
toiletterne.
Thorkil ansøger om 8.000 kr. til skilte på pladsen.

Thorkil

Overdækningen bliver sat op i løbet af den kommende tid.
Eskild, Anders og Søren holder nyt møde med Bendix Wolf fra grundejerforeningen med henblik på at få indgået en endelig aftale vedr. legepladsen
på Kirkegårdsvej.

Eskild
Anders
Søren

3. Hjertestartere
Undersøgelse om mulighed for tilskud fra Tryg
Det er tanken, at vi søger TRYG-Fonden om tilskud til indkøb/service. Jens
laver et papir herom, og han vil tage kontakt til TRYG.

Jens
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Vi valgte at udskyde punktet til næste møde, da Jens Veng ikke var til
stede.
Vi afventer det videre, inden vi træffer en beslutning.

4. Automatisk medlemsbetaling
Vi aftalte ved sidste møde, at vi ville have gennemført en konkurrence i
juli. Den blev desværre ikke til noget.
Thomas havde for et stykke tid siden foreslået, at vi skulle prøve med en
konkurrence på Facebook for ad den vej at få flere medlemmer.
Vi besluttede nu, at vi vil gennemføre konkurrencen i august i stedet for,
og fra den 1.9. vil vi herefter stemme dørklokker i Kliplev.

5. Nyt vedr. fjernvarme
Eskild orienterede om nyt siden sidst. Han har haft kontakt med Tommy fra
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, og der lægges op til et nyt møde med Lars
Bybjerg fra SBS-biogasanlægget samt Tommy fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Ved mødet drøfter vi muligheden for, at SBS og Fjernvarmeselskabet evt.
yder en eller anden økonomi til driften af det kommende ”Rum for Fællesskab” i Kliplev. SBS og Fjernvarmeselskabet var velvilligt indstillet over for
dette ønske.
Så snart der kan produceres varme fra SBS-anlægget er man principielt
indstillet på, at Kliplev får adgang til fjernvarme som det første sted. Der
skal etableres en såkaldt ”boosterstation” for at sikre en tilfredsstillende
høj temperatur, og spørgsmålet er bl.a. hvor en sådan station kan ligge i
Kliplev by. Det undersøger vi nærmere den kommende tid. Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har en ide om, at der måske kunne laves et slags udstillingsvindue, hvor også Danfoss som leverandør kunne vise de ting frem,
som de kan.
Lokalrådet vil til gengæld kunne tilbyde, at de nævnte virksomheder kan
anvende de nye lokaler i ”Rum for Fællesskab” ved Kliplev Hallen.
Vi følger op på diskussionen i den kommende tid.
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6. Status på ansøgning til A.P. Møller
Anders modtog på mødet det færdige ansøgningsmateriale, og han vil herefter sende ansøgningen til A.P. Møller Fonden en af de allernærmeste
dage.
Anm. Ansøgningen til A.P. Møller fonden blev afsendt umiddelbart efter
mødet.

7. Nyt fra infrastrukturgruppen
Om Vejdirektoratet
Anders henviste til seneste møde i infrastrukturgruppen, der foregik den
25. maj 2022.
Vigtigste tema på det møde var støjproblemer fra motorvejene omkring
Kliplev. Der er beboere i den vestlige del af Kliplev, som føler sig generet
af den stigende trafikstøj, især fra E45. Målinger fra enkelte ejendomme i
byen viser, at decibel-niveauet nogle gange overskrider den af Miljøstyrelsen vejledende støjgrænse på 58 db.
Anders har siden mødet i maj været i kontakt med Vejdirektoratet for om
muligt få sikret, at der bliver foretaget en undersøgelse af problemet. Vi
vil herunder gerne have oplyst, hvornår der lægges støjdæmpende asfalt
på motorvejen.
Anders har også talt med en af eksperterne fra Vejdirektoratet, der ved alt
om støj. Han/og eller en kollega tager gerne ud til borgerforeninger og andre borgermøder for at orientere om støjproblemer fra motorveje.
Den pågældende har sagt ja til at deltage i borgermødet, hvis vi ville have
ham til det her i oktober.
Anm: Rambøll har efterfølgende foranlediget gennemført en støjmåling, og
resultaterne herfra viser, at der er enkelte områder, hvor der kan konstateres et for højt støjniveau i Kliplev.
Vi tager derfor sagen op igen på næste bestyrelsesmøde.
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8. Evt. besøg hos SBS
Den 12. oktober sidst på eftermiddagen arrangeres der sandsynligvis et
besøg hos SBS, hvor Kliplevs borgere inviteres til en ”Åben-hus-dag”.
Desværre har SBS ikke mulighed for at arrangere en sådan dag på en lørdag.
Mødet gennemføres i regi af lokalrådet, og datoen herfor vil blive offentliggjort, så snart den endelige aftale om arrangementet med SBS er faldet på
plads.
Søren er tovholder.

Søren

9. Mødeaftale med Bolig Syd
(Peder Damgaard)
Vi har talt om at afholde et møde med direktør Peder Damgaard fra BoligSyd i Aabenraa for at undersøge muligheden for boligudvikling i Kliplev.
Det har der været stor interesse for.
BoligSyd har fået forhåndstilmeldt en række andelsboliger til fjernvarme i
Søgård og Kliplev, hvilket er meget positivt.
Vi vil derfor gerne have BoligSyd til at komme til vores borgermøde den
13. oktober.
Eskild og Søren vil nu tage en snak med Peder Damgaard om nye områder
i forhold til etablering af nye boligområder i Kliplev (såvel parcelhuse som
andelsboliger).

Eskild
Søren

BoligSyd er således interesseret i at gøre noget for Kliplev.
Søren aftaler konkret en mødedato med Peder Damgaard.

Søren
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10. Mail fra Katrine
udsendt den 16. juli
Katrines mail indeholder et punkt, som måske kunne have interesse for Kliplev lokalhistoriske forening. Hun omtaler her også et fællesmøde i september.
Vedr. Udviklings- og materialepuljen og vores ansøgning hertil på 1,5 mio.
kr. i forbindelse med ”Rum for Fællesskab” ved byrådspolitikerne, at ansøgningen er lige på trapperne.
Anm. Ansøgningen til Aabenraa Kommune er efterfølgende sendt, og udvalget kvitterede kort tid efter med stor ros til projektet.
Katrine vil i øvrigt gerne besøge os i lokalrådet ved et af efterårets møder
Eskild aftaler med Katrine, hvornår det passer for hende at kigge forbi et af
vore møder.
Vedr. LAG-midlerne, blev det oplyst, at LAG har problemer med at komme
af med deres penge lige nu. Kunne vi måske søge noget til legepladsen eller til Rum For Fællesskab? Det drøfter vi i den kommende tid.

11. Bikestation i Kliplev?
Mail fra Mette 28.07. og 04.08.
Mette har sendt information ud om en evt. kommende ”bikestation”.
En bikestation koster ca. 20. – 25.000 kr. Bikestationen kommer til at stå
ved p-pladsen, og der opsættes også et handicapvenligt borde-bænke-sæt.
Vi opfordrer Brugsen til at søge om økonomiske midler via ”Kliplev Kan”puljen. Mette er tovholder på det fortsatte projekt i lokalrådet.

Mette

12. Emner til borgermødet 13.10.
Vi kom med følgende forslag til emner til borgermødet:
Fjernvarme
Biogas
Ny bikestation ved Brugsen
Boligudvikling
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Rum for fællesskab – inklusive forpladsen ved hallen
Landsbyhjertet
Hjertestartere
Udvidelse af Klippigården
Aktiv Sommer i Kliplev
Vi drøftede muligheden for at inddrage eksterne indlægsholdere, som fx
kunne være:
Kliplev kirke/menighedsråd
Hvordan går det med børnehaven? (10 minutter)
Hvordan går det med skolen? (10 minutter)
Indlæg om byudvikling (evt. ved Peder Damgaard)
Yderligere forslag modtages gerne fra lokalrådets medlemmer.

13. Er der noget som skal på FB, hjemmesiden eller meddeles til
JydskeVestkysten?
Der var to emner, som vi gerne ville have lagt på Facebook i den kommende tid:
Automatisk medlemsbetaling – konkurrence (Thomas).
Markedsføring af borgermødet den 13. oktober i god tid inden

Thomas
Søren

14. Eventuelt
Vi drøftede kort det verserende forslag om en nødvendig udvidelse af Klippigården. Vi var i lokalrådet forleden nødsaget til gå ud med en melding til
Kommunens Børne- og skoleudvalg, hvilket heldigvis gav et positivt resultat
Mht. fremtiden for Kliplev håndværkerforening gør vi ikke mere lige nu. Det
er de kredse i byen, der gerne vil beholde foreningen, som ”har bolden”.
Hallen har 50 års jubilæum 15. august 2022, og der er med kort varsel
indbudt til en reception i hallen.
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Der blev kort omtalt en folder, som man har udviklet i Ravsted, med titlen:
”Velkommen til Ravsted”. En lignende folder kunne være oplagt for os også
at have her i Kliplev. Vi tager en drøftelse heraf ved næste møde.

Mødet sluttede kl. 21.20.
Referent: Anders Jessen.

_____________________________________________________________________________________________

Lokalrådets kalender
September– december 2022
Tirsdag, 6. september kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Onsdag, 28. september kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Torsdag, 13. oktober kl. 19.00:

Borgermøde

Torsdag, 27. oktober kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Onsdag, 16. november kl. 19.30:

Bestyrelsesmøde

Onsdag, 7. december kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde
m. juleafslutning

Alle møder foregår i Kliplev Kultur- og Idrætscenter
(medmindre coronasituationen gør, at de ikke kan gennemføres eller alene kan gennemføres
virtuelt).
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