BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Torsdag, den 16. september 2021 kl. 19.30 – 20.30
Sted: Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Thomas Majholt
Søren Frederiksen
Jens Veng
Anders Jessen

Afbud

Thorkil Dahl Sørensen
Hanne Lorenzen
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Klokken 19.30 indledtes det ordinære bestyrelsesmøde i Kliplev Lokalråd.
Eskild bød velkommen. Dagsorden blev godkendt, og vi gik i gang med den, jf. nedenfor.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 30.08.
Eskild gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Vi havde en kort snak om erfaringerne med dette års ”Aktiv sommer i Kliplev”, og det blev nævnt, at vi ikke lige nu vil gennemføre en officiel indvielse af madpakkehuset.
Referatet fra mødet den 30.8. blev godkendt enstemmigt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
Aabenraa Kommune har aktivitetspladserne i nabohøring lige nu, men inden for 8-10 dage fra nu er den proces overstået. Herefter ser det ud til,
at vi kan påregne at modtage en byggetilladelse på Kirkegårdsvej-legepladsen.
Vi har pt. indsamlet følgende beløb til vores aktivitets- og legepladsprojekt:
Sydbank fonden: 30.000 kr. (beløbet er kommet ind på kontoen)
Danfoss fonden: 50.000 kr. (beløbet er kommet ind på kontoen)
Norlys fonden: 200.000 kr.(udbetales først når hele projektet er tilendebragt)
Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje: 500.000 kr. (afventer udbetaling)
Privat virksomhed: 20.000 kr.(afventer udbetaling)
Vi har selvfølgelig skriftligt takket fondene for deres tilsagn om støtte og vi
holder dem underrettet om evt. justeringer af projektet.
Lokalrådet har pt. ansøgninger liggende hos Nordea-Fonden (100.000 kr.,
Tryg-fondens regionalpulje (300.000 kr.), Kreditbanken, Broager Sparekasse (samt en række andre).
Der sendes løbende yderligere ansøgninger afsted til andre fonde.

Anders
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3. Nyt fra puljegruppen Kliplev Kan
Thomas fortalte, at det beløb, som Kliplevs lokalhistoriske forening har
bedt om i forhold til den gennemførte undersøgelse om museets fremtid er
afklaret. Beløbet udgør kr. 12.475,-, og det vil af kommunen blive udbetalt til lokalhistorisk forening i den nærmeste fremtid.
Der er ellers ikke indkommet nye ansøgninger til ”Kliplev-kan” puljen. Der
var deadline den 27. august herfor.
Vi opfordrer borgere og foreninger til at søge om støtte til konkrete projekter i Kliplev. Det gør vi bl.a. ved borgermødet den 6. oktober.

4. Opkrævning af medlemskontingent
Intet nyt.

5. Indstilling til Årets Landdistriktspris
senest søndag d. 3. oktober
Vi har ikke rigtig nogen information om, hvad der sker andre steder i kommunen, så det er svært for os at komme med en vurdering af, hvem der
burde indstilles til modtager af årets landdistriktspris.
Eskild vil opfordre fællesrådet til, at der næste år bliver gjort en indsats
for, at lokalrådene kan synliggøre deres lokale initiativer, så vi ved mere
om hinanden – og dermed har et grundlag for at indstille en prismodtagerkandidat.
Vi vil ligeledes foreslå, at andre end Lokalrådene får mulighed for at indstille en kandidat.
Vi vælger i år ikke at komme med nogen indstilling.
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6. Planlægning af borgermøde
Vi gennemgik dagsordenen til borgermødet. Eskild vil nævne løst og fast
om alt, hvad der er sket i Kliplev, jf. en liste som han sendte rundt til bestyrelsesmedlemmerne.
Målet med præsentationen på borgermødet er at fortælle historien om, at
der er sket en masse i Kliplev siden sidste borgermøde (som blev afholdt
den 13. november 2019).
Vi vil undervejs på borgermødet vise en lille Kliplev-film.
Eskild fortæller om ”Kliplev kan”-puljen før kaffepausen.
Arwos deltager også i borgermødet, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål fra salen.
Kliplev Lokalråd er vært ved gratis kaffe og kage til borgermødet. Øl og
vand er for egen regning.
Annoncering af borgermødet har fundet sted.

7. Eventuelt
Kliplev husholdningsforening har overført kr. 9.881,01,- til Kliplev lokalråd,
og det har vi takket foreningen for. Husholdningsforeningen har nedlagt sig
selv.
Aabenraa Kommune har oplyst, at ”Rum for Fællesskab” er blevet så stort,
at opgaven skal sendes i udbud – dvs. bl.a. for arkitekt og ingeniør. Projektet bliver derfor faseopdelt, og i fase 2 kan der komme nye rådgivere
ind over. Der er dermed en risiko for, at projektet måske blive forsinket.
Falder alt i hak og er pengene tilvejebragt i løbet af 2022, kan første spadestik til ”Rum for Fællesskab” finde sted i slutningen af 2022.

Referent: Anders Jessen.
Mødet sluttede ca. kl. 20.30.
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Lokalrådets kalender
Oktober – december 2021
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00: Borgermøde
Mandag den 11. oktober kl. 19.00: Lokalrådsmøde
Mandag den 22. november kl. 18.30: Lokalrådsmøde
Mandag den 13. december kl. 18.30: Lokalrådsmøde

************
Alle møder foregår i Kliplev Kultur- og Idrætscenter.
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