BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Mandag, den 19. januar 2022
Lokalrådsmøde kl. 18.30 – 19.40
Sted: Virtuelt (via Webex)
Deltagere

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

Afbud

Søren Frederiksen

Ikke mødt
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Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 13.12.
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Thomas kunne oplyse, at han har modtaget de logoer, som han efterlyste
sidste gang.
Der var derudover ingen bemærkninger til referatet, og det blev derfor
godkendt enstemmigt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
Eskild gav en kort status på aktivitetspladserne. Pladsen på Kirkegårdsvej
er nu godkendt, og der er begyndt at være aktivitet med en del børn, der
leger på pladsen.
Fredag i indeværende uge er der møde med Børne- og Ungegruppen på
pladsen. Fra lokalrådet deltager Søren Frederiksen. Michael Beck vil også
være til stede. På det møde afklares de sidste ting, der måtte mangle eller
skal justeres.
Eskild oplyste, at vi gerne vil have hele projektet færdiggjort her til foråret
ved at søge penge hos ”Kliplev Kan”-puljen. Målet er at vi kan få dækket
omkostningerne ved primært tre ting:
1. indkøb og opsætning af to/tre trampoliner,
2. etablering af sti gennem legepladsen
samt
3. etablering af gangsti til toiletbygningen ved kirkegården.
Vi blev enige om at søge de resterende midler via denne pulje. Eskild går
nu i gang med at finde prisoverslag frem.

Eskild

Vi mangler derudover at få etableret diverse blomsterbede. Det projekt er
Hanne tovholder på. Vi vil søge om penge hos ”søm- og skrue-puljen” til
det.
I forhold til indsamling af penge hos fonde ligger der en ny ansøgning fra
lokalrådet ved BHJ Fonden i Gråsten. Herfra får vi svar i midten af februar.
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Vi agter at søge ”Det Fælles Udviklingsråds pulje”, hvor der er ansøgningsfrist den 1. februar 2022. Anders sørger for indsendelse af ansøgning.

Anders

Anders sørger for løbende at sende yderligere ansøgninger afsted til andre
fonde.

3. Kælkebakke hos Fairtrans
Punktet udgik af dagsordenen, da Søren ikke deltog i mødet.

4. Klima og bæredygtighed
Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Aabenraa Kommune om kommunens klimahandleplan, og herfra vil man gerne i dialog med kommunens
borgere om klima og bæredygtighed.
Kommunen spørger her, om vi har et overblik over, hvor der holdes arrangementer hen over foråret og sommeren, som kommunen kan koble sig
på. Det kan være byfester eller torvedage, større arrangementer i idrætsforeningerne eller lign. Det kan også være aktiviteter, hvor klima og bæredygtighed allerede er på dagsordenen – foredrag, oplæg eller lign.
Lokalrådet diskuterede henvendelsen. Eskild vil spørge kommunen, om en
repræsentant herfra vil deltage i forårets borgermøde.

Eskild

5. Projektbeskrivelse
Rum for Fællesskab
Eskild fortalte om seneste møde i forbindelse med ”Rum for Fællesskab”. Vi
har haft møde med Aabenraa Kommune om fondsansøgninger, hvor lokalrådets projektoplæg af projektet var blevet rost.
Kommunen har nu kontakt med arkitekt A78, der vil udarbejde yderligere
visualiseringer om projektet. Søren undersøger om der kan laves en lille video om projektet.

Søren

Der finder flere møder sted med Kasper Espersen fra Aabenraa kommune
den kommende tid.
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6. Aabenraa mobilitetsplan i høring
Aabenraa Kommune har sendt et udkast til en mobilitetsplan i offentlig
høring. Information om høringen er sendt direkte til udvalgte foreninger, herunder Kliplev lokalråd.
Planen findes på kommunens hjemmeside på:https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/trafik/
Vi kom i vores drøftelse frem til, at mobilitetsplanen indeholder rigtig gode
ideer og forslag, som vi bestemt ikke er uenige i. Der synes ikke at være
noget heri, som vi er utilfredse med.
Vi besluttede derfor ikke at udarbejde et høringssvar.

7. Fjernvarmen kommer til Felsted.
Bør vi også have det i Kliplev?
Vi førte en kort diskussion om emnet.
Da vi mangler ret mange oplysninger om det, vil Eskild tage fat i Aabenraa
Fjernvarme for at høre, om man herfra har planer om - på et tidspunkt - at
tilbyde fjernvarme i Kliplev.

Eskild

8. Planlægning af møder foråret 2022
Bestyrelsen fastsatte følgende mødetidspunkter:
Onsdag den 23. februar kl. 18.30: lokalrådsmøde.
Onsdag den 16. marts kl. 18.30: lokalrådsmøde.
Onsdag den 30. marts kl. 19.00: generalforsamling.
Onsdag den 6. april kl. 18.30: lokalrådsmøde.
Mandag den 25. april kl. 19.00: borgermøde.
Alle møder foregår i Kliplev Hallen
(medmindre coronasituationen gør, at de ikke kan gennemføres eller alene
kan gennemføres virtuelt).
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9. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 19.40.
Referent: Anders Jessen.
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Lokalrådets kalender
Februar – April 2022
Onsdag den 23. februar kl. 18.30:

lokalrådsmøde.

Onsdag den 16. marts kl. 18.30:

lokalrådsmøde.

Onsdag den 30. marts kl. 19.00:

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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