BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 19. maj 2021
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, og vi gik herefter i gang
med den, jf. nedenfor.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 14.04.2021
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde den 14.
april 2021.
De fleste af emnerne var på dagsordenen denne gang, og der var derfor
kun få bemærkninger:


Torsdag den 20. maj er der møde i Kliplev Hallen med museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland om Kliplevs
lokale museum. Anders, Hanne og Thorkil deltager fra lokalrådet.



Søren fortalte, at der arbejdes videre med en bedre ordning for brug af
pylonen i Kliplev, jf. referatets punkt 10.

Referatet blev herefter godkendt enstemmigt.

2. Planlægning af generalforsamling
Datoforslag, dagsorden, bespisning kontrol af coronapas
Lokalrådets generalforsamling gennemføres i år mandag den 14. juni.
Vi inviterer vore betalende medlemmer til gratis fælles bespisning (inklusive en øl eller vand) kl. 18.30.
Kl. 19.30 starter generalforsamlingen. Lokalrådets medlemmer kontrollerer
i fællesskab coronapas ved indgangen.
Vi foreslår Dennis Wierper som dirigent. Eskild spørger, om han er villig til
at påtage sig dirigentjobbet. Thomas spørger vore revisorer og revisorsuppleanter om de modtager genvalg.
Eskild spørger bestyrelsessuppleanterne (Mona og Mette), om de ønsker at
genopstille. Det er nødvendigt, at man tilmelder sig spisningen kl. 18.30.
Tilmelding skal ske til Eskild på mail eller sms senest den 11. juni.

Eskild
Thomas
Eskild
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Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent, og vi vil fremlægge et forslag
til justering af lokalrådets vedtægter.
Vi havde ellers ingen bemærkninger til dagsordenen.
Vi overvejer at invitere Katrine Turner til at fortælle om projekt ”Ellevilde
Enge” og biodiversitet i et indlæg på ca. 20 minutter.
Annoncering sker via Facebook og ved opslag i Brugsen og via mail til medlemmerne. Det står Søren og Eskild for.

Søren og
Eskild

3. Borgermøde?
Vi gennemfører ikke et borgermøde før sommerferien, da vi nu har indkaldt til generalforsamling den 14. juni.
Vi vedtog dog datoen for efterårets borgermøde, og det blev onsdag den
6. oktober 2021 kl. 19.00.

4. Nyt fra aktivitetspladserne
Fonde samt planerne

Vi har lige nu indsamlet lidt over 750.000 kr. til vores store aktivitets- og
legepladsprojekt. For ganske få dage siden havde vi den glæde at modtage tilsagn fra ”Norlys Vækstpulje” om et støttebeløb på kr. 200.000,-.
Vi har skriftligt takket fondene for deres tilsagn om støtte.
Lokalrådet har pt. ansøgninger liggende hos Sydbank-Fonden (200.000
kr.) og samt hos Tryg Fondens Regionalpulje (200.000 kr.). Vi afventer
svar fra disse fonde.

Anders

Vi er blevet opfordret til at søge Nordea-fonden igen, hvilket vil ske i den
nærmeste fremtid. Vi arbejder videre med andre fonde, idet der er identificeret 8-10 andre fonde, som kunne være interessante.
Søren holder kontakten til vore lokale virksomheder i forhold til, om de har
mulighed for at støtte vores projekt.

Søren

Eskild gav en kort status på planerne for aktivitetspladsen på Kirkegårdsvej (minus Krolf-banerne). Der afholdes møde herom med Børn- og Ungegruppen lørdag den 29. maj kl. 09.30 – 11.00 på Strågaards smedje.
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5. Nyt fra puljegruppen Kliplev Kan
Thomas fortalte, at der ikke er kommet nye ansøgninger om økonomisk
støtte fra ”Kliplev Kan”-puljen, men der er også tid endnu før tidsfristen
udløber for 2. ansøgningsrunde. Jens Veng mente hertil, at LIF kommer
med en ansøgning inden længe.
Vi agter at fortælle om ansøgningsprocessen over for foreningerne igen.

6. Nyt fra styregruppen
Rum for Fællesskab samt indkørsel/busholdeplads ved hallen
Eskild gav en orientering om et møde, som styregruppen har afholdt med
Aabenraa Kommune (Kasper og Bo). Der blev her bl.a. talt om, hvordan
projektet kunne forløbe. Måske kan vi sammenligne det med etableringen
af Damms gård i Felsted for år tilbage.
Der er udarbejdet nogle foreløbige skitser til et ”Rum for Fællesskab”-projekt, som alle har tilknytning til Kliplev Hallens nuværende placering. Tre
skitser er siden blevet udvidet med to yderligere, så vi nu har fem i alt.
Vi talte i den efterfølgende diskussion om:


Busholdepladsen foran skolen på den nordlige side af vejen flyttes ind
på p-pladsen, så den kommer væk fra vejbanen.



Vi anbefaler også at bevare nuværende indkørsel til Kliplev Hallens
parkeringsplads. Det er formodentlig også hvad Kliplev Hallens bestyrelse selv ønsker. Det er vigtigt at undgå for meget sammenblanding
af gående og kørende trafik. Tillige er en uændret indkørsel til fordel
for de mange, der gerne vil parkere tæt på Kliplev Hallens hovedindgang.



Vi er fortalere for skitse 5, der består af en løsning med et rundt indgangsparti og med tilbygning af et nyt og selvstændigt fælleshus ved
siden af hallen ud mod Kliplev Skolegade (mod øst).



Eskild fortalte om en kontakt han har haft med en fond, som muligvis
er interesseret i at støtte projektet. Vi er enige om, at når vi har konkretiseret ideerne skal vi begynde at søge fondsmidler. Hertil behøver
vi sandsynligvis ekstern assistance.



Det ventes, at projektets samlede økonomi kan løbe op i 8-10 mio. kr.
Kasper vil nu blive kontaktet af Eskild med vore kommentarer, så Kasper kan gå videre med eksterne rådgivere.

Eskild
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7. Deltagelse i forårsmaraton
Forslag til anvendelse af overskud

Forårsmaraton i Kliplev den 1. maj var en stor succes. Der blev uddelt stor
ros til arrangementet, herunder også lokalrådets egen stand på Kirkegårdsvej. Det var særligt godt, at aktiviteterne var spredt ud over byen,
samt at planlægning og gennemførelse af forårsmaraton kunne ske så hurtigt.
Konceptet om at hele byen har været inddraget kan måske bruges de
kommende år også.
Overskuddet for forårsmaraton udgør ca. 4.500 kr., og de penge går ubeskåret til vores Aktivitets- og legepladsprojekt.

8. Aktiv ferie i Kliplev
Jens deltog i mandags i et møde med en række lokale foreninger. Der er
allerede sat mange ting i gang, så der bliver gennemført en række aktiviteter for børn og voksne i sommerferien (uge 26-31) i Kliplev.
Lokalrådet står for arrangementet, der har primær fokus på Kliplevs børn
og unge. Blandt de ting, der foreløbig er foreslået er:
Bålmad den 1. juli
Åben hal m. bl.a. håndbold og badminton den 10. juli
Kegling
Gammeldags lege
Åbent museum på Strågårds smedje
Byvandring
Foreningerne skal vende tilbage med alle aktivitetsforslag til Jens senest
den 28. maj. Der bliver oprettet en facebookside, hvor begivenhederne
lægges op. Vi laver også en presse- og markedsføringskampagne med omtale af arrangementet. Lokalrådet er også åben for at yde et økonomisk bidrag, ligesom der kan søges puljemidler. En ide er fx, at vi finansierer en
T-shirt til deltagerne.
Tovholder er Jens med støtte af Mona og Mette. Jens tager kontakt til de
to.

Jens
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9. Nyt vedr. nyhedsbrev
Søren fortalte om dennes udkast til nyhedsbrev. I den forbindelse opfordrede han lokalrådsmedlemmerne til – gerne uopfordret - at være aktive
for at samle materialer sammen til nyhedsbrevet. På den måde tager vi
alle ansvar for at få indsamlet nyheder fra lokalområdet.
Det er en ret stor opgave at få alt sat sammen for en enkelt person. Når vi
er flere om opgaven er det ret overkommeligt, for det handler da blot om
at samle input sammen med en lille tekst og et par billeder.
Alle i lokalrådet opfordres til at holde øjne og øre åbne og sende info til Søren, når man har noget nyt at berette. Søren er tovholder og koordinator
på nyhedsbrevet.

Alle/
Søren

10. Årets Klipling
Indstilling senest 1. juni

Vi uddeler prisen for ”Årets Klipling” ved lokalrådets generalforsamling den
14. juni 2021.
Vi skal have udarbejdet en indstilling, men vi annoncerer fortsat efter forslag fra byens borgere. Alle kan sende en mail til lokalrådet med deres forslag – senest 1. juni.
Søren har udarbejdet en brochure, der fortæller om projekt ”Årets
Klipling”. Søren modtager gerne input fra lokalrådet med forslag til en
gave, der overrækkes den eller de, der vinder titlen som årets ”Klipling”.

Alle/
Søren

11. Ren natur og Ellevilde Egne
Vedr. ”Ren Natur” redegjorde Hanne for projektet. Der er ikke i år mulighed for at gennemføre en indsamling af affald i Kliplev, men alle har mulighed for at låne diverse grej og selv tage fat der, hvor de måtte synes
det er nødvendigt. Gribetænger, handsker og plastikposer ligger i vores
depot på Skolegade.
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Hanne fortalte også om projektet ”Ellevilde Egne” og gav en status om det
lige nu.
Samlet set må vi vente til næste år med for alvor at gå i gang med projektet ”Ellevilde Egne”, da vi ikke har et samlet overblik over konkrete steder
i Kliplev, hvor vi kan realisere en ny biodiversitet.
Hanne fortalte endelig, at Aabenraa kommune er med i projektet ”Danmarks vildeste kommune”. Lokalrådene i Ensted, Felsted og Frøslev deltager, og de har allerede ydet en god indsats.
Hanne arbejder videre med emnet de kommende måneder.

Hanne

12. Skal vi have flere bænke i byen?

Søren fremlagde en ide om opsætning af et antal bænke rundt om i byen.
Han mente, at der er et behov.
Ideen er, at bænkene sættes ind i en samlet fortælling om Kliplev (måske
under motto á la ”Kliplev mødes” eller lignende). Der kan på hver enkelt
bænk indgraveres en relevant tekst. Bænkene kan også være udformet,
så de i sig selv fortæller noget om byen.
Søren vil nu udarbejde et detaljeret forslag, og vi tager derfor emnet op
igen ved næste bestyrelsesmøde.

Søren

13. Infotavler i byen

Vi nåede af tidsmæssige årsager ikke at realitetsbehandle dette emne,
hvorfor det tages op igen. Søren har et oplæg herom klar til næste bestyrelsesmøde.

Søren

Sørens tanker går på at udarbejde en ansøgning om etablering af en eller
flere elektroniske tavler. Der kunne fx stå en ved Kunsthjørnet. Alternativt er det også en mulighed, at vi opstiller et antal ”analoge” tavler rundt
om i byen.
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14. Eventuelt
Spejderhyttens fremtid
Anders havde haft en samtale med borgmester Thomas Andresen om
spejderhytten i Kliplev.
Spejderhyttens fremtid er uvis, den står tom lige nu og bliver ikke benyttet. Thomas Andresen vil gerne vide, hvordan vi i lokalrådet kunne forestille os, at hytten kunne bruges. Alternativt bør den fjernes. Hytten ligger
på kommunal grund.
Søren fortalte i tilknytning hertil de muligheder, der allerede har været undersøgt, fx ved at nogle af byens foreninger kunne indgå i et samarbejde
om hytten. Et givet projekt skal gerne være til gavn for byens børn og
unge.
Vi tager sagen op igen ved næste bestyrelsesmøde.
Hjerteindsamling
Thomas fortalte, at der den 27. 5. kl. 18.00 er møde blandt de, der samler
ind for Hjerteforeningen. Der arrangeres nemlig Hjerteindsamling den 30.
maj, og der er allerede nu et tilstrækkeligt antal indsamlingsruter. Det betyder, at hjertestarteren ved Daglig’ Brugsen også bliver vedligeholdt gratis det kommende år.
Kommunale blomsterkummer
Thorkil nævnte, at kommunen har placeret 4 blomsterkummer på arealet
foran kirkegården. Fremover bør der ske en koordinering i forhold til placering af kommunens blomster og de kummer, som vi selv står for i regi
af forskønnelsesgruppen.

Referent: Anders Jessen.
Mødet sluttede kl. 21.20.
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Lokalrådets kalender
Juni – oktober 2021
Mandag den 14. juni 2021 Generalforsamling kl. 19.30
(fælles bespisning fra kl. 18.30)
Onsdag den 30. juni 2021 Lokalrådsmøde kl. 19.00
Juli: Der er ingen møder i juli måned.
August-september: Mødedatoer fastsættes senere
Onsdag den 6. oktober 2021 Borgermøde kl. 19.00
************
Lokalrådets møder foregår i Kliplev Kultur- og Idrætscenter eller
- hvis det ikke kan lade sig gøre - virtuelt.
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