BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Mandag, den 11. oktober 2021 kl. 19.00 – 20.30
Sted: Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Deltagere

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

Afbud/ikke mødt

Søren Frederiksen
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Eskild bød velkommen til lokalrådsmødet. Dagsorden blev godkendt, og vi gik i gang med den, jf. nedenfor.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 16.09.
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde. Hertil
var der ingen bemærkninger.
Referatet blev godkendt enstemmigt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
Vi har pt. indsamlet følgende beløb til vores aktivitets- og legepladsprojekt:
Sydbank fonden: 30.000 kr.
Danfoss fonden: 50.000 kr.
Norlys fonden: 200.000 kr.
Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje: 500.000 kr.
Privat virksomhed: 20.000 kr.
Lokalrådet har pt. ansøgninger liggende hos Nordea-Fonden (200.000
kr.) og Kreditbanken (25.000 kr.). Vi har derudover (den 31. august)
indsendt en ny ansøgning til Tryg Fondens Regionalpulje (300.000 kr.).
Vi har desværre ikke inden for tidsfristen hørt fra Broager Sparekasse,
hvorfor en ansøgning om tilskud til en redegynge på 51.500 kr. ikke er
blevet imødekommet.
Der sendes løbende yderligere ansøgninger afsted til andre fonde.
Anders, Søren og Eskild forfølger vores ansøgning om byggetilladelse hos
kommunen. Den endelige byggetilladelse forventes nu snart at være i hus.

Anders
Anders
Søren
Eskild
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3. Opkrævning af medlemskontingent
Thomas gav en status for antal medlemmer. Lige nu har vi 118 medlemmer. Der er kommet en del nye medlemmer til i forbindelse med borgermødet den 6. oktober.
Thomas fortalte endvidere, at der ikke siden sidst var sket noget nyt i forhold til den nye abonnementsordning vedr. opkrævning af medlemskontingent. Vi har tidligere besluttet at automatisere vores fremtidige kontingentopkrævning via ”subscription”-løsningen.
Den løsning gør det nemt for vore medlemmer at ny– og gentegne sig.
Vi besluttede at benytte os af systemet i et år for så efterfølgende at evaluere på de erfaringer vi opnår.

4. Indstilling til Årets Landsby
Lokalrådet drøftede nogle mulige kandidater til Årets Landsby i Aabenraa
Kommune, og vi blev enige om at indstille en bestemt landsby.
Navnet på den pågældende landsby samt begrundelsen herfor vil ikke blive
refereret her.
Eskild vil nu sende vores indstilling til lokalrådskoordinator i Aabenraa
Kommune Katrine Callesen.

Eskild
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5. Evaluering af borgermøde
Vi gennemgik forløbet af borgermødet den 6. oktober 2021. Det møde var
vi overordnet set meget tilfredse med. Der var et flot fremmøde med ca.
100 deltagere, og alt gik godt efter vores overordnede plan.
Målet med borgermødet var, at vi ville fortælle historien om, at der sker
en masse i Kliplev. Det lykkedes, og der var heldigvis en god stemning i
salen under hele seancen.
Det var fint med power point-præsentationer samt vores lille Kliplev-film.
Der var også pæn interesse for ”Kliplev kan”-puljen.
Christopher fra Arwos gjordet det fint, og han fik taget brodden af kritik
mod LAR-projektet, som ellers har været heftigt diskuteret.
Efter kaffepausen var var der stor ros til det nye ”Rum for Fællesskab”projekt. Det projekt vil vi nu arbejde benhårdt på bliver en realitet inden
for de næste 24 måneder.

6. Eventuelt
Vi diskuterede om lokalrådet kunne sige ja til at modtage besøg af nogle
kandidater fra et af de politiske partier i Aabenraa kommune lørdag den
16. oktober i Kliplev Hallen kl. 12.30 – 13.30.
De pågældende kandidater vil på et kort møde gerne høre noget om arbejdet i vores lokalråd. Efter en kort diskussion sagde vi ja til forespørgslen.
Anders og Eskild deltager i det pågældende møde.

Anders
Eskild

Vi lægger vægt på, at lokalrådet er og skal være et neutralt og upolitisk
organ. Øvrige politiske partier, der måtte ønske at høre om vores arbejde,
behandles derfor på samme måde - uanset partifarve.

Referent: Anders Jessen.
Mødet sluttede ca. kl. 20.30
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Lokalrådets kalender
November – december 2021
Mandag den 22. november kl. 18.30: Lokalrådsmøde
Mandag den 13. december kl. 19.30: Lokalrådsmøde
************
Alle møder foregår i Kliplev Kultur- og Idrætscenter.
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