BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 2. marts 2022
Lokalrådsmøde kl. 19.00 – 21.00
Sted: Kliplev Kultur- og Fritidscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Thomas Majholt
Hanne Lorenzen
Anders Jessen
Jens Veng
Thorkil Dahl Sørensen

Afbud

Søren Frederiksen

Ikke mødt
Ekstern deltager

Tommy Palmholdt, direktør for Aabenraa Rødekro Fjernvarme deltog
under første punkt på dagsordenen.
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Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Evt. fjernvarme i Kliplev
Tommy Palmholdt, direktør for Aabenraa Rødekro Fjernvarme deltog under
dette punkt. Han redegjorde for Aabenraa-Rødekro Fjernvarmes fremtidige
planer, herunder om muligheden for på sigt at få fjernvarmeforsyning til
Kliplev.
Efterfølgende havde bestyrelsen en god diskussion sammen med Tommy
Palmholdt om mulighederne i tiden fremover. Der kom ingen konklusion,
men det blev aftalt, at lokalrådet holder tæt kontakt med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme den kommende tid.

2. Referat fra sidste møde den 19.01.
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Der var ingen bemærkninger til referatet, og det blev derfor godkendt enstemmigt.

3. Nyt fra aktivitetspladserne
Eskild gav en kort status på aktivitetspladserne. Pladsen på Kirkegårdsvej
er efterhånden godt fyldt med aktivitet, hvilket er glædeligt.
Eskild og Anders har for nylig deltaget i et fundraiser-arrangement i Tinglev, arrangeret af Aabenraa Kommune. Der kom her mange gode ideer og
forslag frem.
Der har også været afholdt møde med Børne- og Ungegruppen om de ting,
der mangler på Kirkegårds-legepladsen.
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Lokalrådet lægger nu vægt på at få færdiggjort de sidste ting, så pladsen
kan fremstå i den kommende sommer som et godt opholds- og værested
for alle i byen, unge som gamle.
Søren, Eskild og Anders er i gang med at sætte en ansøgning sammen ved
”Kliplev Kan”-puljen.
Målet er at vi får dækket omkostningerne ved følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Søren,
Eskild
Anders

Indkøb og opsætning af to trampoliner
Etablering af sti gennem legepladsen
Etablering af gangsti til toiletbygningen ved kirkegården
Installering af solsejl over opholdspladsen
Etablering af bålplads
Opsætning af diverse skilte
Opsætning af minimum 2 vinkelbænke på pladsen
Indkøb af planter m.m. til etablering af grønne blomsterområder

Pt. er vore omkostninger til endelig færdiggørelse af pladsen i alt på kr.
140.000,-.
Vi har siden sidste møde modtaget kr. 20.000,- fra Aabenraa Kommunes
Materiale- og Udviklingspulje.
Vi har desværre ikke fået penge fra BHJ Fonden til Midtløkke-legepladsen.
Anders har udarbejdet en samlet oversigt over vore fondsaktiviteter. Af
oversigten er vist, hvem og hvor meget vi har søgt/modtaget samt over
hvad vi måske mangler af økonomi for at komme i mål.

4. Nyt fra styregruppen
Eskild gav et kort referat af seneste styregruppemøde, der var afholdt fredagen forinden sammen med Kasper Espersen fra Aabenraa Kommune.
Styregruppen drøftede særligt ”byhjertet” og pladsen foran Kliplev-Hallen.
Med hensyn til det grønne område bag ved skolen konstaterede man på
mødet, at der er nogle udfordringer ved det område, da der står meget
vand her året rundt. Arwos har også meddelt, at det vil tage mange år, før
der sker noget her. Der er med andre ord ingen forestående planer for
området, og det vil blive rigtig dyrt at gøre noget her. Styregruppen har
derfor konkluderet, at vi indtil videre koncentrerer os om arealet foran Kliplev-hallen og skolen (Kliplev Skolegade) i stedet for.
Endelig talte vi om de grusgravarbejder, der for nylig er startet op vest for
motorvej E45, lige sydvest for Kliplev (og syd for jernbanen).
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Her er der opstået en mulighed for etablering af et rekreativt område, som
Kliplevs borgere kan få gavn af, når grusgravarbejdet om nogle år er afsluttede, bl.a. med en badesø. Der er tale om et område, der ligger i gåafstand fra Kliplev. I Vedsted har man gennemført et lignende projekt, som
er blevet taget godt imod af lokalbefolkningen. Styregruppen bad da også
kommunens folk om at arbejde videre med disse ideer. Nærmere herom
følger senere.
På mødet drøftede vi behovet for, at det fortsat er en stiadgang mellem
Præstegården og Hjernecentret. Det vil være trist for byen, hvis den sti
nedlægges. Kasper Espersen vil - foranlediget af vores omtale - tage et kig
på den sag hos kommunen.
Der er ikke pt. aftalt nyt møde i styregruppen.

5. Aktiv sommer i Kliplev
Tovholder for dette års ”Aktiv sommer i Kliplev” bliver igen Jens - med
støtte af Mona og Mette. Jens vil i lighed med sidste år afholde møde med
de forskellige foreninger i byen.

Jens

Jens indkalder derfor til møde i løbet af april.
Der vil i lighed med sidste år blive planlagt en del aktiviteter i sommerferien i Kliplev. Det er lokalrådet, der står bag arrangementet, og det primære fokus er på Kliplevs børn og unge.

6. Aftale med kommunen om
vedligehold af de grønne områder
Lokalrådet er blevet spurgt, om noget skulle drøftes i forhold til den nuværende aftale med Aabenraa Kommune om vedligehold af Kliplevs forskellige
grønne områder.
Eskild er i dialog med Otto Pedersen fra Materialegården om visse detaljer i
aftalen.
Området over for Daglig’ Brugsen (trekantområdet på hjørnet af Bjerndrupvej og Kliplev Nygade) er ikke med i aftalen. Det samme gælder for
området ved pizzeriaet på Kliplev Hovedgade, hvor der er et LAR-område.
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Der blev sidste år læsset 8 af kommunens blomsterdekorationer af i Kliplev. De 4 blev placeret på kirkegårdens p-plads. De 4 andre blev hentet af
kommunen en dag eller to senere.
Et privat firma har sponsoreret nogle mindre bede.
Lokalrådet diskuterede endelig, om vi kunne gøre en ekstra indsats for at
få samlet flere frivillige, bl.a. til forskønnelsesgruppen. Vi vil undersøge om
vi kan annoncere efter flere frivillige, og ellers vil vi prikke nogen på skulderen.

7. Udgifter til beplantning af
kummer og biodiversiteter
Eskild bad om tilslutning til, at lokalrådet sender en ansøgning til Aabenraa
Kommunes materialepulje senest den 20. marts.
Vi skal bl.a. have fornyet nogle af de store planter rundt omkring i byen,
hvilket vil koste ca. 5.000 kr. Derudover vil vi hjemskaffe frø til beplantning
på legepladsen ved Kirkegårdsvej.
Hanne har til opgave at finde diverse tilbud frem, som Anders efterfølgende
kan bruge til den konkrete ansøgning.

Hanne
Anders

8. Årets Klipling
Lokalrådet uddeler prisen for ”Årets Klipling” igen i år. Vi skal nu have udarbejdet en indstilling, men vi annoncerer i lighed med sidste år efter forslag fra byens borgere.
Alle i Kliplev og omegn kan sende en mail til lokalrådet med deres forslag
senest den 1. april 2022. Kåringen foreslår vi foregår i forbindelse med Kliplev Forårsmarked (= 30. april 2022).
Søren bedes udarbejde en brochure eller lignende, der fortæller om projekt
”Årets Klipling”.

Søren

Eskild sender besked ud på mail til medlemmerne, og Søren lægger noget
tekst herom op på Facebook.

Eskild
Søren

Vi vil gerne have opsat en postkasse ved Brugsen, hvor folk kan komme
med deres konkrete forslag. Vi vil også gerne have en postkasse sat op i
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Kliplev-Hallen. Eskild indkøber to postkasser, og han taler med Anders Jensen fra Brugsen samt Jens Veng i Hallen om den konkrete placering af
postkasserne.

Eskild

Vi blev enige om at uddele en vandrepokal fremadrettet i stedet for at købe
en ny gave til vinderen af konkurrencen år for år. Dertil kommer et gavekort på kr. 1.000,-.

9. Nyt kontingentopkrævningssystem
Thomas gav en kort status på lokalrådets medlemssystem, og han understregede, at systemet kører som det skal. Han ville gerne have vist systemet for lokalrådet, men det kunne desværre ikke lade sig gøre på mødet.
Vi har nu samlet alle oplysninger om vore medlemmer, og hvilke kontingenter der hver især betaler, men vi overholder naturligvis alle GDPR-regler.
Ny betalingsrunde starter hvert år pr. 1. april. Vi har dog en enkelt udfordring, idet første gang man tegner sig som medlem skal kontingentet betales manuelt.
Thomas kunne endelig oplyse, at vi pt. har 121 betalende medlemmer.

10. Indkaldelse til generalforsamling
Den 30. marts 2022 afholdes dette års generalforsamling i Kliplev Hallen.
Vi starter mødet med fællesspisning kl. 18.30.
Kl. 19.00 starter generalforsamlingen. Jens Veng vil gerne have oplyst et
cirka antal deltagere senest den 26. marts. Der vil være krav om tilmelding, som skal sendes til Eskild.
Lokalrådet foreslår Dennis Wierper som dirigent. Kan han ikke, foreslår vi
Jens Larsen som alternativ.
Bestyrelsens beretning blev delt op mellem Eskild og Thorkil sidste år, og
det vil vi gøre igen i år.
Lokalrådsmedlemmerne får tilsendt det færdige årsregnskab af Thomas inden generalforsamlingen. Vi foreslår uændret kontingent for det kommende år, og lokalrådet har ikke selv yderligere forslag at stille på generalforsamlingen.
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Vedr. valg til bestyrelsen kunne Hanne Lorenzen meddele, at hun ikke ønsker at modtage genvalg. Vi vil nu spørge en anden, om vedkommende er
interesseret i at stille op som kandidat.
Resten af lokalrådsmedlemmerne, der er på valg er villige til at modtage
valg. Thomas spørger vore to valgte revisorer, om de er villige til at modtage genvalg.

Thomas

11. Affaldsindsamling den 3. april 2022
Hanne omtalte projekt ”Ren dag i Kliplev”, der i år foregår søndag den 3.
april mellem kl. 09.30 og 13.00. Hanne har i den forbindelse haft kontakt
med Arwos.
Sidste år blev arrangementet aflyst pga. corona, men vi vil gerne i gang i
år igen. Lis Petersen har en liste med i alt 15 ruteforslag. Vi påregner at
der er omkring 25 deltagere på indsamlingsdagen.
Hanne vil markedsføre dagen på Facebook samt på Kliplev Lokalråds
hjemmeside.

Hanne

Der vil være en let forplejning til indsamlerne.
Anders Jensen fra Daglig’ Brugsen har tilbudt at sponsorere gummihandsker. Hanne understregende, at vi efter indsamlingen ikke må lade det
indsamlede affald henstå ved Brugsen (hvilket skyldes risiko for rottefare).
Vi samler op på det praktiske på næste bestyrelsesmøde (= den 16. marts
2022).

12. Eventuelt
Thomas havde et forslag om vi – for at skabe trafik på vores hjemmeside
– kunne trække lod om en mindre præmie, når vi har så og så mange følgere. På den måde kan vi være med til at booste kendskabet til lokalrådet.
Det kunne fx ske i forbindelse med ansøgning om at blive frivillig hjælper
eller linket til generalforsamlingen/borgermødet eller vores medlemssystem. Lokalrådet synes godt om ideen, og vi vil nu arbejde videre med
ideen, så den kan blive gennemført i praksis.

7

BESTYRELSEN

Hanne rejste spørgsmålet om, hvordan folk bedømmer lokalrådets sociale
medier, når man søger efter os på internettet.
Hun mente, at vi bl.a. har et problem ved, at der på Facebook er to sites,
dels et site med navn ”Kliplev” og dels et site med navn ”Kliplev Lokalråd”.
Der synes at være en vis forvirring ude hos folk, så det er vigtigt, at vi laver opslag på Kliplev Lokalråds Facebook-side.
Lokalrådet kigger på det emne ved et kommende møde.

Mødet sluttede ca. kl. 21.00.
Referent: Anders Jessen.

_____________________________________________________________________________________________

Lokalrådets kalender
Marts – April 2022
Onsdag den 16. marts kl. 18.30:

Lokalrådsmøde.

Onsdag den 30. marts kl. 19.00:

Generalforsamling.

Onsdag den 6. april kl. 18.30:

Lokalrådsmøde.

Mandag den 25. april kl. 19.00:

Borgermøde.

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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