BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Mandag, den 13. december 2021
Internt styregruppemøde kl. 18.30 – 19.00
Lokalrådsmøde kl. 19.00 – 19.50
Sted: Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Thomas Majholt
Hanne Lorenzen
Anders Jessen
Jens Veng
Søren Frederiksen
Eksterne deltagere:
Kasper Espersen, Aabenraa Kommune
(deltog virtuelt kl. 18.30 – 19.00)

Afbud

Thorkil Dahl Sørensen
Jan Nino Jørgensen, Kliplev skole

Ikke mødt
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Eskild bød velkommen til to møder.
Interne styregruppemøde
Første del var et internt styregruppemøde, som varede til kl. 19.00.
Styregruppemødet indeholdt en status på, hvordan udsigterne er for 2022 for udviklingen af Kliplevs
Områdefornyelsesprogram. Det var Kasper Espersen, der orienterede om situationen lige nu.
Kasper oplyste, at vi får en ny rådgivende ingeniør tilknyttet, da Gert desværre blev alvorlig syg midt
i november.
Arkitektvirksomheden A78 er dog stadig med i projektet. Herfra kan vi fortsat få hjælp mht. materialevalg og visualiseringer i forhold til vore ideer om ”Rum for Fællesskab”.
Aabenraa kommune understøtter gerne lokalrådets ansøgninger hos fonde, men det blev oplyst at vi
bør være realistiske i forhold til tidshorisonten. Der går nok det meste af et års tid, inden vi har forhåbninger om at have samlet penge sammen.
Kasper fortalte endvidere, at kommunen arbejder med forslag til, hvordan forpladsen ude foran Kliplev Hallen kan komme til at se ud. Vi ønsker at have skolen med ind i projektet, da der ligger mange
synergieffekter i forhold til netop skolen og det kommende ”Landsbyhjerte”.
Kasper nævnte også, at der måske kunne skabes en synergi i forhold til Stevninghus, og han kom ind
på Aabenraa kommunes nye mobilitetsplan. Her vil der muligvis være muligt at integrere nogle delprojekter ind i Kliplevs videre udvikling. Endelig omtalte han Kliplevs puljemidler.
Lokalrådet tog Kaspers status til efterretning.
Lokalrådsmødet fra kl. 19.00
Lokalrådsmødet startede herefter, jf nedenstående.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 22.11.
Eskild gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Thomas oplyste, at der stadig mangler logoer til brug for vores nye opkrævningssystem.
Kliplev Lokalråds hjemmesiden er helt opdateret siden sidste møde.
Ellers var der ingen bemærkninger til referatet, og det blev derfor godkendt
enstemmigt.
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2. Nyt fra aktivitetspladserne
Eskild gav en kort status på aktivitetspladserne. Arbejdet er fortsat i fuld
gang ved såvel Michael Beck fra Kværs som ved August Hansen fra Kliplev. Der mangler pt. faldnet på pladsen.
August har til opgave at lægge nye fliser på pladsen. Michael vil inden
længe sende en ny faktura.
I forhold til seneste møde er der ikke sket nyt vedr. indsamling af penge
hos fonde. Den 15. december kl. 11.00 kan vi dog få oplyst, om vi har fået
fondsmidler fra Nordeas ”Her bor vi”-pulje.
Vi vil søge Det Fælles Udviklingsråds pulje, hvor der er næste ansøgningsfrist den 1. februar 2022.
Anders sørger ellers for løbende at sende yderligere ansøgninger afsted til
andre fonde.

Anders

3. Kælkebakke hos Fairtrans
Fairtrans har kontaktet Søren mht. en stor bunke jord, som firmaet ikke
kan komme af med. Vi overvejer, om der kan laves en kælkebakke i nærheden af Fairtrans’ nybyggeri.
Søren har haft en dialog med firmaet herom, men der er pt. ikke noget nyt
at berette. Søren holder kontakten med Fairtrans.

Søren

4. Planlægning af møder foråret 2022
Bestyrelsen fastsatte næste mødedato til:
Onsdag den 19. januar kl. 18.30.
Øvrige datoer i foråret 2022 fastsættes på førstkommende møde.
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5. Projektbeskrivelse Rum for Fællesskab
Lokalrådet gennemgik en opdateret version af den projektbeskrivelse, der
er under udarbejdelse til ”Rum for Fællesskab”.
De enkelte tekster i projektbeskrivelsen blev læst op, og bestyrelsen
havde undervejs en del kommentarer.
Med de faldne bemærkninger udarbejder Anders en af dagene en ny projektbeskrivelse. Den vil blive sendt videre til Kasper Espersen hos Aabenraa Kommune.

Anders

6. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Bestyrelsesmødet sluttede ca. kl. 19.50, hvorefter der var tid til en juleafslutning.
Referent: Anders Jessen.
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Lokalrådets kalender
Januar 2022
Onsdag den 19. januar kl. 18.30: Lokalrådsmøde
************
Lokalrådets møder foregår altid i Kliplev Kultur- og Idrætscenter.
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