BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 11. maj 2022
Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Kliplev Kultur- og Fritidscenter
Deltagere

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

Afbud

Thorkil Dahl Sørensen

Ikke mødt
Ekstern deltager

Ingen
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BESTYRELSEN
Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra seneste møde den 6.04.
Eskild gennemgik referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Der var ingen bemærkninger til referatet, og det blev godkendt.
Eskild fortalte særskilt om et nyligt møde i Det Fælles Udviklingsråd i Tinglev, hvor Eskild, Anders og Mette havde deltaget. Det havde været spændende at høre hvad de andre lokalråd i Aabenraa Kommune arbejder med
lige nu.
Søren og Eskild deltog forleden i et ungdomsmøde på Gazzværket, inviteret
af Aabenraa Kommune.
Eskild deltog i et møde den 28. april hos lokalhistorisk forening i Straagaards smedje. Lokalhistorisk forening havde ønske om at få tilknyttet flere
frivillige til deres arbejde, og det var lykkedes at samle 3-4 nye frivillige.

2. Evaluering af borgermødet 25.4.
Der var enighed om, at mødet i Kliplev Hallen gik generelt godt, og at
stemningen blandt de fremmødte havde været fin. Referatet fra borgermødet blev godkendt.
Vedr. de enkelte emner fra borgermødet kom vi særligt ind på:
Medlemsbetaling
Systemet fungerer nu. Medlemmerne kan tilmelde sig på hjemmesiden, og
herfra kan man nemt overføre ens kontingent til lokalrådet via MobilePay
(= nr. 47027). Næste år kører kontingentopkrævningen automatisk.
Lokalrådet vil orientere medlemmerne om det praktiske mht. dette. Det vil
bl.a. ske via mail, Facebook og hjemmesiden.
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Fjernvarme
Eskild har efter borgermødet haft nyt møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, og de ting, der blev sagt på borgermødet står ved magt. Det ser
herefter ud til, at Kliplev får fjernvarmetilslutning om få år.
Støj fra motorvej
Lokalrådet har fået en henvendelse fra en Kliplev-borger om støjproblemer
fra motorvej E45. Den diskussion tages nu op i lokalrådets Infrastrukturgruppe, hvor Anders er med. Vi vil evt. overveje at gå videre med sagen i
forhold til kommunen og/eller Vejdirektoratet.
Bosætning i Kliplev
Lokalrådet mener, at der er et udtalt behov for flere nye boliger i Kliplev,
og vi vil derfor fremme sagen ved, at Søren tager kontakt til boligselskabet
BoligSyd med henblik på at få et møde i stand med dem.

Anders

Søren

Der er også behov for, at vi kontakter nogle investeringsvirksomheder.
Årets Klipling
Vi arbejder på nogle forbedringer i forhold til vandrepokalen (der blev foreslået en ny fod til pokalen). Søren ser på det i god tid inden næste års uddeling.

Søren

3. Nyt fra styregruppen
Eskild fortalte, at styregruppen i den sidste tid har afholdt en del møder
med kommunen. Det er blevet oplyst, at prisen for det udendørs projekt
foran Kliplev-Hallen forventes at ligge inden for rammerne af det afsatte
beløb.
Byggefasen på udeområdet kan sandsynligvis starte op allerede i år – engang til efteråret.

4. Vedr. forårsmarkedet
I en nylig henvendelse fra Brugsen fik vi oplyst, at der ikke finder noget
forårsmarked sted i år. Lokalrådet vil indkalde til et møde med Brugsen om
næste års arrangement, idet vi håber, at forårsmarkedet igen gennemføres
i 2023.
Eskild vil arbejde på at få aftalt et møde med Brugsen til afholdelse i januar
2023.

Eskild
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5. Naturfællesskaber
Vi har modtaget en mail fra Aabenraa Kommune om et projekt vedr. naturfællesskaber i og omkring Kliplev. Målgruppen er særligt 60+ segmentet.
Vi blev enige om, at Eskild sender et navn på en bestemt Kliplev-borger til
kommunen. Denne person kan figurere som tovholder på projektet.

Eskild

6. Solcelleanlæg ved Kliplev
Aabenraa kommune modtager lige nu en del forslag fra borgere om placeringer af solcelleanlæg rundt om i kommunen. Bl.a. er der indsendt forslag
om tre konkrete placeringer for solcelleparker, der ligger relativt tæt ved
Kliplev.
Vi er i lokalrådet generelt fortaler for den grønne omstilling, men det ser
ud til, at de tre foreslåede placeringer ikke kan lade sig gøre. De strider
alle mod diverse regler, fx om beskyttelse af værdifuld landskab og Natura2000-område.
Lokalrådet vil på sidelinjen følge den videre proces i forhold til udrulning af
solcelleanlæg i Aabenraa Kommune.

7. Kliplev kan-puljen
Pt. er der modtaget ansøgninger til Kliplev-Kan-puljen som følger:
Jagtforeningen/spejderhytten - indvendig istandsættelse
Der er søgt om 20.000 kr., og pengene er bevilget.
Kegleklubben – ansøgning om en varmeveksler
Der gives afslag, da puljen ikke yder penge til drift.
Aktivitetsplads Kirkegårdsvej
Vi har fra lokalrådet indsendt en ansøgning på lige knap 75.000 kr. til brug
for den sidste del af legepladsen på Kirkegårdsvej. Vi afventer pt. svar fra
kommunen.
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Flere hjertestartere
Lokalrådet vil gerne være tovholder for placeringen af et antal nye hjertestartere i Kliplev. Vi ønsker nye hjertestartere opsat på Midtløkke, på Klostervang og på Kliplev Hovedgade.
Søren vil undersøge pris på hjertestarter og tilhørende skabe hos en bestemt Sønderborg-virksomhed.

Søren

Lokalrådet vil også søge Tryg-fonden.
Søren vil undersøge, om Arwos stadig har en hjertestarter ved genbrugspladsen. I givet fald bør den placeres uden for genbrugspladsen, således
at man kan komme til den døgnet rundt.

Søren

Kommende ansøgninger om unge-arrangementer
Der kommer inden længe en ansøgning fra Børne- og Unge-gruppen, i første omgang til et enkelt arrangement. Samme gruppe vil senere ansøge
om tilskud til andre unge-arrangementer til afholdelse i Kliplev det næste
års tid.

8. Bustur med DFU lørdag den 18. juni
For interesserede lokalrådsmedlemmer i hele Aabenraa kommune arrangerer Det Fælles Udviklingsråd en bustur den 18. juni. Bussen besøger forskellige steder i Aabenraa kommune, bl.a. Bjerndrup, men den kører også
til Cathrinesminde Teglværk ved Broager.
På besøgsstederne bliver der fortalt om de pågældende lokale initiativer.
De fra Kliplev lokalråds bestyrelse, der måtte ønske at tilmelde sig turen,
er velkomne til at melde sig selv til.

9. Fotografering til hjemmesiden
Punktet blev udskudt til næste møde, da lokalrådet ikke var fuldtalligt til
stede.

10. Emner til Facebook/hjemmesiden?
Der var intet hertil.
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11. Eventuelt
Jens fortalte nyt om planlægningen af ”Aktiv Sommer”, hvor der som bekendt planlægges en række aktiviteter for børn og unge i Kliplev hen over
sommeren. Jens er ved at lægge sidste hånd på det endelige program, og
den er klar til uddeling på fx skolen omkring den 1. juni.
Jens fortalte, at repræsentanter fra kommunens kultur- og fritidsudvalg
(53 deltagere) forleden var på et vellykket besøg i Kliplev Hallen.

Mødet sluttede kl. 20.45.
Referent: Anders Jessen.

_____________________________________________________________________________________________

Lokalrådets kalender
Juni – juli 2022
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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