BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag 16. marts 2022 kl. 18.30
Sted: Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Deltagere

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

Afbud

Ingen
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BESTYRELSEN
Eskild bød velkommen til et fuldtalligt lokalråd. Dagsorden blev godkendt.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra seneste møde
den 23. februar 2022
Thorkild gennemgik punkterne i referatet fra seneste lokalrådsmøde.
En del emner fra sidste møde er sat på dagsordenen denne gang, så dem
vender vi tilbage til senere i dag.
Referatet fra mødet den 23. februar blev godkendt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
I forhold til seneste møde var der intet afgørende nyt.
Det blev dog nævnt, at vi om få dage sender ansøgning til ”Kliplev Kan”puljen med henblik på at få finansieret de sidste manglende ting på legepladsen ved Kirkegårdsvej.
Øvrige fonde søges derudover, når de forskellige deadlines for
ansøgninger nærmer sig.

3. Forberedelse af generalforsamling
Lokalrådet gennemgik forskellige praktiske ting i relation til generalforsamlingen, der finder sted onsdag den 30. marts 2022 i Kliplev Hallen.
Vi starter med fælles spisning kl. 18.30, hvorefter generalforsamlingen
starter kl. 19.00.
Dennis Wierper har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen.
Mette Kryhlmand har sagt ja til at stille op til bestyrelsen. Hvis hun bliver
valgt på generalforsamlingen, afløser hun Hanne Lorenzen, der ikke ønsker at modtage genvalg til lokalrådet.
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Vi gennemgik det udkast til beretning, som Thorkil og Eskild har udarbejdet. Udkastet var blevet rundsendt til bestyrelsen inden indeværende
møde.
Beretningsudkastet blev rost, og der var kun få bemærkninger hertil.
Thomas sender regnskabet i god tid før generalforsamlingen til bestyrelsen. Det skal dog lige gennem en revision hos vore to eksterne revisorer
først, så der går nogle dage, inden det rundsendes.

Thomas

Lokalrådet vil betale for de omkostninger, som kassereren (Thomas) har
til printerpapir.

4. Forberedelse af borgermøde
Der var fremsendt et oplæg fra Eskild til bestyrelsen forinden mødet. Heri
var indeholdt de temaer, som vi gerne vil komme rundt om på borgermødet den 25. april 2022 kl. 19.00 i Kliplev Kultur- og Idrætscenter.
Søren foreslog som supplement til de nævnte emner fra listen, at vi også
kom ind på et ekstra emne, fx med titlen ”Kliplev i tiden fremover”.
Søren begrundede forslaget med, at det ville være relevant at diskutere
hvor vi Kliplev er henne om 5 eller 10 år – eller sagt på anden vis: Hvordan vil vi gerne have, at byen skal udvikle sig? Hvordan med bosætning –
er der byggegrunde nok i byen? Er der ældreboliger nok? Hvordan med
virksomhederne og de tilhørende arbejdspladser? Hvordan skal vi arbejde
videre med vores udvikling af byen?
Søren mente, at vi fra lokalrådet kan komme med et oplæg, som så kunne
diskuteres med deltagerne på borgermødet.
Datoen for borgermødet vil vi offentliggøre i løbet af kort tid, da det
er vigtigt, at vi får så mange af byens borgere til at møde op.
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5. Aftale med kommunen om
vedligehold af de grønne områder
Eskild fortalte kort, at han forleden havde haft en samtale med Otto Pedersen fra Materialegården.
Her blev det bl.a. afklaret nogle tvivlsspørgsmål, vi har haft vedrørende de
kommunale blomsterkummer i byen.

6. Affaldsindsamling 3. april 2022
Hanne gav en status på den kommende affaldsindsamling, der foregår den
3. april om formiddagen i Kliplev by.
Hun havde på et tidspunkt overvejet at opgive arrangementet, da der
samme dag var andre arrangementer i byen. Da ét af disse nu er flyttet til
et andet tidspunkt, vælger vi dog at gennemføre affaldsindsamlingen.
Der er indtil nu ikke kommet mange tilmeldinger, men på lokalrådsmødet
blev der nævnt nogle personer, der gerne vil tilmelde sig.
Der er deadline for tilmelding den 27. marts. Hanne vil i den kommende
tid ringe rundt til udvalgte personer for at få dem til at melde sig. Hanne
mente, at hvis vi skal gå på de 15 ruter, der har været anvendt tidligere
år, skal vi bruge op til 30 personer.

Hanne

Lokalrådet spenderer en flaske vand til indsamlerne. Derudover vil der
være lidt forplejning fra Arwos’ side. Brugsen spenderer handsker til indsamlerne.

7. Årets Klipling
Vi har fået udarbejdet en tekst om ”Årets Klipling 2022”, og den er netop
sendt ud til alle vore medlemmer pr. mail.
Der er samtidig placeret en postkasse ved Brugsen, hvor man kan ilægge
forslag til ”Årets Klipling”. Der bliver snarest også sat en postkasse op ved
Hallen.
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Alle i Kliplev har således fra nu af 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”.
Ansøgningsfristen for modtagelse af forslag 1. april 2022. Vi annoncerer
også på Facebook og på hjemmesiden.

8. Status nyt kontingentopkrævningssystem
Thomas gav en kort status på lokalrådets kontingentsystem. Der mangler
lidt udviklingsarbejde endnu, men han kunne dog vise, hvor nemt det er
at tegne sig som medlem via vores hjemmeside – eller via ens telefon.
Der er udviklet en formular, som man udfylder, og man kan nemt og enkelt betale sit kontingent via MobilePay. Samtidig sikres, at gentegning
finder sted et år efter - helt automatisk.

9. Eventuelt
Vi søger igen i år økonomisk støtte hos ”søm- og skrue-puljen” hos Aabenraa kommune.
Sidste år modtog vi 4.500 kr. fra puljen til brug for indkøb af blomster til
vore blomsterkummer rundt om i byen. I år vil vi søge om 6.000 kr., da vi
denne gang også vil søge om penge til beplantning på Kirkegårds-legepladsen. Anders sørger for at indsende ansøgningen.
Søren sørger for at sende kopi af sidste års ansøgning til Anders.

Anders
Søren

Hanne fortalte om indsatsen med at finde frem til de blomster, der skal i
jorden her til foråret på Kirkegårds-legepladsen. Nogle blomster er flerårige, andet er en-årige.
Hanne gjorde opmærksom på at det var nødvendigt med afgrænsning af
de steder, hvor der skal plantes, så folk ikke uforvarende kommer til at gå
igennem de steder. Vi overvejer at afmærke de områder, hvor blomsterne
skal være. Det samme gælder for de to hjerter på pladsen. Der er indkøbt
blomster til at dække et areal på ca. 300 kvm.
Eskild er blevet kontaktet af en repræsentant fra Søgårdhusfonden, der
fortæller, at der kan gå en rum tid, inden der kommer en afgørelse om evt.
penge til ”Rum for Fællesskab”. En kuriositet blev også kort fortalt: A.P.
Møller fonden ydede tilbage i 1938 (!) et bidrag til Søgaardhusfonden på
5.000 kr. Søgårdhusfonden fik senere efter salg af Søgårdhus en gevinst
på ca. 1 mio. kr.
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Eskild fortalte, at han gerne ved den kommende konstituering efter generalforsamlingen lægger op til en revision af den arbejdsfordeling, vi har i
lokalrådet.
Vi overvejer i den sammenhæng at få udarbejdet en liste over arbejdsopgaver, som vi vil kunne tage udgangspunkt i, når vi vel at mærke har
kræfterne til det. Den nye bestyrelse vil derfor tage initiativ til oprettelsen
af en idebank.
Søren fortalte, at han pt. har en dialog med schæferhundeklubben, der leder efter et sted, hvor klubbens medlemmer kan træne deres hunde. Søren
bad lokalrådet om at tænke over, hvor klubben måske kunne være fremover. Klubben er nemlig blevet opsagt fra det sted, de er i dag.
Hvis vi har nogle forslag/ideer hertil, så bedes man kontakte Søren.
Thomas fortalte, at ”Kliplev Kan”-puljen har modtaget en ansøgning fra
Jagtforeningen. Foreningen har søgt om økonomisk støtte til indvendig renovering af spejderhytten (som Jagtforeningen har overtaget brugen af).

Mødet sluttede ca. kl. 20.15.
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Lokalrådets kalender
Marts – april 2022
Onsdag den 30. marts kl. 19.00:
(Fællesspisning fra kl. 18.30)

Generalforsamling

Onsdag den 6. april kl. 18.30:

Lokalrådsmøde

Mandag den 25. april kl. 19.00:

Borgermøde

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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