BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag 14. april 2021 kl. 17.00
Sted: Virtuelt via Microsoft Teams
Deltagere

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

Afbud

Ingen
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Eskild bød velkommen til et fuldtalligt lokalråd, og også denne gang var vi med på Microsoft Teams.
Dagsorden blev godkendt.

Evt.
ansvarlig
1.

Referat fra sidste møde 15. marts 2021

Thorkild gennemgik punkterne i referatet fra seneste lokalrådsmøde den
15. marts 2021. Et par udpluk:
En del emner fra sidste møde er sat på dagsordenen denne gang, så dem
vender vi tilbage til senere i dag.
Vi har siden sidst meddelt Aabenraa Kommune, at vi ingen bemærkninger
havde til nedlæggelse af en ældre sti i Bjerndrup. Lastbilparkeringsreglerne
er faldet på plads, men vi har et udestående vedr. forbud mod brug af kølemaskiner ved parkerede lastbiler på P-pladsen ved Lundtoftvej.
Sagen om eksportstalden og evt. tung trafik gennem Kliplev by har øjensynligt også fundet en god løsning. Der kan dog være, der er andre småting, som vi senere bør følge op på.
Regnskabsprogrammet er ikke købt endnu, men vi har i lokalrådet givet tilladelse til købet.
Bænken på Lundtoftvej er nu langt om længe blevet sat op, ovenikøbet
med en kæde, så man ikke kan fjerne den.
Referatet fra mødet den 15. marts blev godkendt.

2. Planlægning af generalforsamling
Dato
Ændrede vedtægter

Aabenraa Kommune har meddelt, at vi kan vente med at afholde lokalrådets generalforsamling senest 15. juni. Vi fastsætter derfor datoen senere,
og håber at det kan lade sig gøre i forhold til en begyndende genåbning af
det danske samfund.
Søren gennemgik et udkast til en mindre revision af lokalrådets vedtægter.
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Søren foreslår bl.a. ændringer i paragraf 3 om formålet med foreningen.
Den nuværende tekst foreslås tilpasset, så den passer til teksterne på
hjemmesiden.
Søren foreslog endvidere, at vi fjerner henvisningen til en ”Kliplev aktie” i
paragraf 4.
Mht. generalforsamlingens dagsorden flyttede vi rundt på den, så behandling af indkomne forslag fremover behandles før valg af bestyrelse.
Søren sender det reviderede udkast rundt til lokalrådsmedlemmerne en af
de nærmeste dage. Vi har dermed tid til at sige ok til forslagene inden næste lokalrådsmøde.

Søren

Planen er, at et enigt lokalråd vil indstille et samlet forslag til ændringer af
vedtægterne på generalforsamlingen.

3. Status på aktivitetspladser
Eskild redegjorde for en kontakt han har haft de seneste dage med såvel
menighedsrådet som med Ældre Sagens Krolfklub.
Arne Rasmussen fra menighedsrådet har efterlyst mere information om
planerne for anlæg af en legeplads i Midtløkke-kvarteret, ligesom han har
spurgt, om vi vil sørge for klipning af græsset på den nuværende Krolfbane.
Hans Bakkensen har meddelt, at Krolf-klubben ikke ønsker at flytte fra
den nuværende placering alligevel.
Eskild har i dag været på besøg hos Krolf-klubben og talt med en del af
medlemmerne. Der har været en del snak, bl.a. har en enkelt beboer bemærket, at man generelt ikke var begejstret for at børn spiller fodbold på
pladsen. Krolf-klubben har et ønske om at få etableret et lille skur, hvor
klubbens redskaber kan opbevares. Måske er der her noget fælles, som vi
kunne samarbejde om. På lokalrådets legeplads er der nemlig indtænkt et
overdækket areal, som Krolfklubben også er velkommen til at anvende.
Senere i denne måned er der et møde med børne- og unge gruppen om
den konkrete udmøntning af legepladsområdet. Søren, Anders og Eskild
deltager i det møde.
Søren nævnte, at personalet på kirkegården de kommende dage vil påbegynde en udtynding af skellet mellem kirkegården og legepladsområdet.
Vi fortsætter ellers ufortrødent arbejdet med at skaffe de resterende økonomiske midler til lege- og aktivitetspladserne, primært i første omgang
på Kirkegårdsvej. Vi har evt. fortsat mulighed for at anvende et mindre
beløb fra lokalrådets egen kasse til projektet.
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Mht. fondsansøgninger fortalte Anders følgende:
Vi har søgt og fået penge til vores aktivitets-/legeplads-projekt hos kommunens såkaldte bæredygtighedspulje. Beløbet udgør 500.000 kr., dog
således at vi selv skal stiller med en egenfinansiering på 125.000 kr. (i indeværende år).
Vi har derudover modtaget støtte på kr. 50.000 fra Fabrikant Mads
Clausen-fonden (Danfoss).
Vi har følgende fondsansøgninger ude lige nu:
NORLYS
Tryg Fondens regionale pulje, målrettet projekter for børn og unge
Realdanias frivillighedspulje
Senest 1. maj søger vi fondsmidler hos kommunens fælles udviklingsråds pulje.

Anders

Øvrige fonde søges derudover, når de forskellige deadlines for ansøgninger nærmer sig.

4. Status på Kliplev Kan-puljen
Thomas nævnte, at der pt. ikke er kommet flere ansøgninger fra foreningerne til Kliplev Kan-puljen end den ansøgning, vi tidligere har modtaget
fra lokalhistorisk forening.
Lokalrådet blev enige om at vi yder økonomisk støtte til lokalhistorisk forening på det beløb, det har kostet for lokalhistorisk forening at få udarbejdet en rapport om museet.
Vi forventer max en faktura på kr. 20.000,- (sandsynligvis er fakturabeløbet væsentligt mindre end det).
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5. Rum for Fællesskab
Der har været afholdt møde om det fremtidige ejerskab af ”Rum for Fællesskab” med Bo og Kasper fra kommunen. Prisen for Rum for Fællesskab
kommer til at afhænge meget af, om der bliver tale om et offentligt eller
privat byggeri. Når en selvejende institution bygger, skal der bruges flere
penge på eksterne rådgivere end ved et kommunalt byggeri, så vi får mere
byggeri for pengene, hvis det er kommunen, der står som bygherre.
På mødet var det for kommunen vigtigt at få at vide, hvilke muligheder vi
har, og at vi selv ved, hvad vi vil. Hvor stort kan vi få det? Hvad har vi behov for? De ca. 3,2 millioner, som vi har lige nu er for lidt til et stort byggeri, og vi skal derfor gerne have flere økonomiske muskler end det.
Samtidig bør vi tage højde for, at Kliplev-Hallen ønsker flere lokaler. Projektet skal dog afbalanceres med, at der er et stort behov for ikke-sportsrelaterede aktiviteter, fx bibliotek, festlokaler, mødelokaler for foreninger
mv.
Fordelen ved et bredt samarbejde er, at Kliplev Hallen kan søge om midler,
vi i lokalrådet kan søge om midler, og sammen med kommunens bidrag
kan dette samlet set gøre en forskel.
Der er aftalt nyt møde i styregruppen, og det foregår den 4. maj.
Michael S. Petersen fra Kliplev skolen er ikke med i styregruppen længere,
men det ventes at den kommende nye skoleinspektør deltager i styregruppen i stedet for.
Som tidligere diskuteret er vi i lokalrådet fortaler for, at en model som
selvejende institution kunne være en god løsning.

6. Nyhedsbrev
Oplæg fra Søren
Søren fortalte, at han vil tage udgangspunkt i den skabelon vi allerede
kender. Det er hans forslag, at der udgives et nyhedsbrev i Kliplev hver
anden måned. Der kan i den forbindelse opnås et tilskud fra menighedsrådet på ca. 20.000 – 30.000 kr.
Menighedsrådet har dette emne på dagsordenen ved førstkommende
møde. Alle foreninger i Kliplev får tilbud om at være med, og det er også
muligt, at Daglig’ Brugsen vil annonce i nyhedsbrevet.
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Dermed ser det ud til, at et nyhedsbrev kan blive strikket godt sammen,
og at det nye tiltag ikke behøver at koste mange penge. Vi har oveni købet mulighed for at søge om tilskud fra Aabenraa Kommunes materielpulje.
Søren vil nu foranledige, at der bliver udarbejdet et oplæg med beskrivelse og budget til interessenterne.

Søren

Thorkil bad om, at der tages videst muligt hensyn til Ensted kirkes menighedsråd (med hvem Kliplev i dag har et samarbejde).

7. Årets Klipling
Byens borgere har nu mulighed for at komme med forslag til en eller flere
personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for Kliplev – og som herefter kan kalde sig ”Årets Klipling”.
Vi starter med indhentning af forslag den 1. maj, og ansøgningsfristen er
fastsat til 1. juni 2021. Vi annoncerer på Facebook, på mail og på hjemmesiden.
Søren tager sig af det praktiske, herunder også med opstilling af en postkasse i Daglig’ Brugsen, så byens borgere kan komme med forslag her.

Søren

Vi talte om, hvornår vi kunne offentliggøre og fejre den nyudnævnte ”Klipling”. Vi overvejer at gøre det sammen med indvielsen af Madpakkehuset, ellers kan vi alternativt vi gennemføre en markering på generalforsamlingen.

8. Ren Natur
Et frivilligt landsdækkende tilbud, hvor
Aabenraa Kommune deltager
Aabenraa kommune deltager i projekt ”Ren Natur”, hvor foreninger kan
tjene penge til deres lokale klubkasse ved at være med. Ordningen indebærer, at man får penge for at samle henkastet affald i naturen.
4 ud af 12 ruter i kommunen er allerede taget, så kommunen opfordrer til,
at man hurtigt tilmelder sig. Konceptet er et samarbejde mellem sponsorer, frivillige og ”Hold Danmark Rent”. Man kan læse mere om projektet på
www.rennatur.org.
Man kan tilmelde sin forening her: Ren Natur - Tilmelding
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Eskild sagde, at der nok er nogen der gerne vil være med til at indsamle
penge. Han understregede også, at vi ikke bør ”genere” vore lokale foreninger, hvis de nu selv vil tage et initiativ for at tjene penge til deres
egen klub-/foreningskasse.
Dartklubben har meldt sig til og fået en rute på Potterhusvej. Lokalrådet
vil nu informere om ”Ren Natur” over for Kliplevs foreninger.
Projekterne skal være gennemført i perioden mellem den 1. juli og den 24.
oktober, så vi har lidt tid at indrette os på det.
Hanne tilbød at finde ud af, hvordan det er med nye ruter og tildeling
heraf.

Hanne

9. Rapport fra lokalhistorisk forening
Museum Sønderjylland har netop gennemført en mindre undersøgelse af
Kliplevs lokale museum. Det er museumsdirektør Carsten Porskrog Rasmussen, der har stået for udarbejdelsen af en rapport, som nu forelægges
for bestyrelsen i lokalhistorisk forening.
Carsten Porskrog Rasmussen kommer til Kliplev en dag inden sommerferien for at redegøre mundtligt over for lokalhistorisk forening og lokalrådet
om hans syn på egnsmuseet.
Anders har haft møde med Jørn Enig om rapporten. Lokalhistorisk forening
har via Emply søgt om penge hos ”Kliplev Kan”-puljen for at få dækket
omkostningerne til rapporten. Der er enighed om, at Kliplev-Kan-puljen vil
dække disse omkostninger.
Det er nu op til Strågaards smedje og lokalhistorisk forening selv at beslutte, hvilke tiltag de ønsker at udmønte i praksis på baggrund af rapporten.
Lokalrådet står dog fortsat gerne til rådighed for sparring med museet og
lokalhistorisk forening.
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10. Svar fra Kultur- og Frivillighedsudvalget vedr. betaling og brug af pyloner
Eskild fortalte, at kultur- og frivillighedsudvalget i Aabenraa Kommune har
behandlet vores ansøgning om at annoncere med helt lokale nyheder på fx
den pylon, der står i Kliplev.
Desværre er udvalgets beslutning ikke blevet til det vi har ønsket, måske
fordi udvalget har misforstået det vi ville.
Vi havde bedt om, at foreninger rundt om i kommunen skulle have tildelt
timer eller dage, hvor vi lokalt kunne bruge den. Måske kunne det ovenikøbet gøres gratis eller i hvert fald for en engangsbetaling.
Udvalget har imidlertid besluttet, at det ganske vist bliver muligt at annoncere individuelt på den enkelte pylon, men det bliver ikke gratis. Foreningerne kan heller ikke på forhånd råde over bestemte tidspunkter. I
dag er der alt for mange tomgangstimer, hvor der ingen annoncering er,
andet end en reklame for Aabenraa Kommune.
Søren tager på vegne af lokalrådet sagen op igen over for kommunen.

Søren

11. Nye mødedatoer
Vi fastsatte datoer for 2 kommende lokalrådsmøder, og det blev til følgende:
Onsdag den 19. maj kl. 19.00.
Onsdag den 30. juni kl. 19.00
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12. Eventuelt
Vi har stadig midler til overs i materielpuljen. Vi har søgt om 4.500 kr., og
der er blot brugt ca. 1.300 kr. Vi skal huske at udarbejde regnskab for de
midler, vi har brugt i materielpuljen sidste år.
Vi diskuterede et konkret forslag om at få skabt ekstra liv i sommerferien i
Kliplev. Vi kunne sammen med foreningerne engagere byens borgere –
særligt børnene. Forslaget går på at arrangere nogle gratis events og aktiviteter, hvilket kunne foregå forskellige steder i byen, fx i Hallen, på krolfbanen, i kegleklubben o.a. Vi opfordredes til at komme med gode ideer
hver især, så vi kan få skabt gode sommeroplevelser for alle i Kliplev.
Jens Veng tilbød at være tovholder for projektet. Der kom på mødet flere
ideer på bordet, bl.a. dart for de unge og badminton i hallen.

Jens

Søren fortalte kort om nyt vedr. LAR projektet, hvor der er lang vej igen
inden alt bliver godt. Der rodes ret meget i byen for øjeblikket, men der
arbejdes ihærdigt på løsninger.
Asfaltarbejderne i bymidten er af samme årsag udskudt en måned. Det ser
ud til, at tre-fire bede kan fjernes, fordi de er overflødige. De har hverken
effekt på trafiksaneringen og virker ikke efter hensigten. Der er et par steder, hvor der skal lægges ny asfalt, så vandet ved regnvejr kan løbe væk.
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Lokalrådets kalender
Maj – juli 2021
Onsdag den 19. maj 2021: Lokalrådsmøde kl. 19.00
Onsdag den 30. juni 2021: Lokalrådsmøde kl. 19.00
Der afholdes ingen lokalrådsmøder i juli måned.
Muligvis afholdes der generalforsamling i maj/juni. Mere
herom senere.
Møderne foregår i Kliplev Hallen - eller hvis det ikke kan lade sig
gøre - virtuelt.
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