BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 6. april 2022
Lokalrådsmøde kl. 19.00 – 21.00
Sted: Kliplev Kultur- og Fritidscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Thomas Majholt
Mette Kryhlmand
Anders Jessen
Jens Veng
Thorkil Dahl Sørensen
Søren Frederiksen

Afbud
Ikke mødt
Ekstern deltager

Ingen
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BESTYRELSEN
Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Eskild Thaysen
Næstformand: Søren Frederiksen
Kasserer: Thomas Majholt
Sekretær: Anders Jessen
Mødeleder: Thorkil Dahl-Sørensen
Ajourføring af Facebook: Lokalrådsmedlemmer sender løbende fotos +
korte tekster med relevante lokale begivenheder til Søren Frederiksen
Opdatering af hjemmesiden: Fordeling af arbejdsopgaver aftales ved slutningen af hvert lokalrådsmøde
Ajourføring af Kliplev-kalenderen: Eskild Thaysen
Kontakt til kommunen vedr. udviklingsperspektiv: Eskild Thaysen
Kontakt til kommunen i det daglige: Søren Frederiksen
Kontakt til og tegning af nye medlemmer: Mette Kryhlmand
Projekt vedr. hjertestarter/hjerteløber: Thomas Majholt
Fondsmidler-ansvarlig: Anders Jessen
Kontakt til ”blomsterpigerne”: Thorkild Dahl-Sørensen

2. Referat fra seneste møde den 16.03.
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Der var ingen bemærkninger til referatet, og det blev derfor godkendt enstemmigt.
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3. Gennemgang af referat/ og evaluering
fra generalforsamlingen
Thorkil gennemgik referatet fra generalforsamlingen. Der var ingen bemærkninger hertil, udover at det blev nævnt at vanding af blomster i kummerne rundt om i Kliplev er faldet på plads.
I forhold til evalueringen var der enighed om, at mødet gik generelt godt,
men at der var lige vel få deltagere mødt.

4. Forberedelse af borgermøde
Eskild indledte og spurgte ind til en række praktiske ting. Vi skal have
nogle frivillige til at sørge for bordopstilling i hallen – det kan ske på dagen
fra kl. 14.30 (= den 25. april 2022). Et par stykker meldte sg til opgaven.
Eskild undersøger om kommunen kan sørge for kaffe m.m.
Eskild gennemgik den emneoversigt til borgermødet, som lokalrådet havde
fået tilsendt inden mødet. Der var kun få bemærkninger hertil.
Mette supplerede med oplysninger om kommende ansøgninger fra BørneUnge-gruppen til Kliplev-Kan-puljen.
Eskild fortalte om kort status for et muligt søprojekt på den vestlige side
af motorvejen.

5. Årets Klipling
Lokalrådet uddeler prisen for ”Årets Klipling” igen i år.
Alle i Kliplev og omegn har haft mulighed for – bl.a. via to nye postkasser
ved Hallen og Brugsen - at indsende forslag til lokalrådet inden 1. april
2022.
Der er indkommet 4 forslag fra Kliplevs borgere, og kåringen foregår i forbindelse med borgermødet 25. april 2022.
Der uddeles en vandrepokal i stedet for at købe en ny gave til vinderen af
konkurrencen år for år. Dertil kommer et gavekort på kr. 1.000,-.
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6. Status på nyt
kontingentopkrævningssystem
Thomas gav en kort status på lokalrådets medlemssystem, og han understregede, at systemet kører som det skal.
Vi har samlet alle oplysninger om vore medlemmer, og hvilke kontingenter
der hver især betaler, og vi overholder samtidig alle GDPR-regler.
Ny betalingsrunde starter hvert år pr. 1. april. Der er stadig enkelte børnesygdomme i systemet, men der arbejdes på, at de bliver løst.

7. Nye møder
Bestyrelsesmøde: 11. maj 2022 kl. 19.00
Bestyrelsesmøde: 22. juni 2022 kl. 19.00

8. Eventuelt
Eskild nævnte, at der er årsmøde i Det Fælles Udvklingsråd den 27. april i
Tinglev.
Den 26. april er der på Gazzværket i Aabenraa inviteret til et arrangement
om innovation. Det foregår mellem kl. 17.00 og kl. 18.00.
Eskild er inviteret til møde med lokalhistorisk forening den 28. april på
Straagårds smedje.
Eskild deltog sammen med Søren forleden i et lokalrådsmøde i Bjerndrup.
Bjerndrup er netop kåret til Årets Landsby 2022 i Aabenraa Kommune efter indstilling fra Kliplev lokalråd.

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

Lokalrådets kalender
April – juni 2022
Mandag den 25. april kl. 19.00:

Borgermøde

Onsdag den 11. maj kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. juni kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

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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