BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 22. juni 2022
Kl. 19.00 – 20.45
Sted: Kliplev Kultur- og Fritidscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Mette Kryhlmand
Anders Jessen
Jens Veng
Søren Frederiksen
Thorkil Dahl Sørensen

Afbud

Thomas Majholt

Ikke mødt
Ekstern deltager

Ingen

1

BESTYRELSEN
Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra seneste møde den 11.05.
Thorkild gennemgik referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Der var ingen bemærkninger til referatet, og det blev godkendt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
Den grundejerforening, der er beliggende ved Kirkegårdsvej-legepladsen,
har henvendt sig til lokalrådet med anmodning om, at der indgås en ny aftale som erstatning for den aftale, vi ellers tidligere har indgået med tidligere ejer af grundejerforeningens areal.
Eskild nævnte, at Anders, Eskild og Søren holder et møde herom med Wolf
Bendix den 28.6. kl. 19.00 i Kliplev Hallen.
Vi drøftede det udspil, som grundejerforeningen havde sendt. Vi kom her
frem til, at vi ikke ønsker at forpligtige os i forhold til de mange detaljerede
ting, som er indeholdt i grundejerforeningens oplæg.
Lokalrådet og Børne-/Ungegruppen står selvfølgelig for pladsens vedligeholdelse, men vi ønsker ikke at blive bundet i forhold til en række detaljerede opgaver, som grundejerforeningen ønsker.
Vi holder derfor som udgangspunkt fast i den allerede indgåede aftale med
den tidligere ejer. Dette vil vi gå til mødet med Wolf Bendix med.
Mangler på aktivitetspladsen
Eskild havde inden mødet sendt et økonomisk overslag over de ting, der
manglede for at Kirkegårds-legepladsen kan gøres helt færdig. Konkret
drejer det sig om to nye trampoliner, nogle bænke, et solsejl samt et par
orienteringsskilte, bl.a. med navnene på sponsorerne.
Vi har selv sat to P-skilte op, så det sikres, at grundejerforeningens p-plads
forbeholdes beboerne.
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Vi blev enige om at dække de manglende omkostninger til færdiggørelsen
af pladsen fra lokalrådets egen kassebeholdning. Det drejer sig om i alt ca.
22.000 kroner.
Lokalrådet godkendte Eskilds oplæg om økonomien.

3. Hjertestartere – priser
Søren har forespurgt på 3 nye hjertestartere samt 5 servicekontrakter til
Kliplev.
Den helt store model koster 23.435 kr. pr. stk. (med 60 måneders service). Udgifter til strømforsyning og strøm kommer oveni. Der er også to
andre modeller i spil, på henholdsvis kr. 16.000,- og kr. 19.000,-.
Alternativt kan vi også leje, hvilket medfører en udgift på 549 kr. pr. skab
pr. måned.
Vi kan søge TRYG-Fonden om tilskud til indkøb/service. Jens laver et papir
herom, og han vil tage kontakt til TRYG.

Jens

Vi afventer det videre, inden vi træffer en beslutning.

4. Automatisk medlemsbetaling
Da Thomas havde meldt afbud til indeværende møde, nævnte Eskild, at vi
har 139.000 kr. på kontoen. Dog er den reelle kassebeholdning, som vi
selv kan råde over, på 64.000 kr.
Vi har pt. 70 medlemmer, heraf er 39 tilmeldt det nye supscription-systemet.
Thomas har foreslået om vi skulle prøve med en konkurrence på Facebook.
Han havde udarbejdet en tekst, som blev læst op. Tekstens indhold gik på,
at man kan vinde 1 års medlemskab af lokalrådet og/eller en fredagsbuffet,
sponsoreret af Jens Veng, hvis man vel at mærke også oprettes i det nye
medlemssystem inden den 1. august.
Vi blev enige om dette forslag.
Mette tilbød gerne at stemme dørklokker i Kliplev for at skaffe flere medlemmer, men det kan dog først blive efter den 1. august.
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4. Regler for afholdelse af udgifter
Eskild havde bedt om at få drøftet, hvorvidt enkeltmedlemmer af lokalrådet
kan råde over lokalrådets kasse, fx ved at tilbyde mindre bidrag til vore frivillige.
Vi blev enige om, at medlemmer kan råde over et beløb på højst 500 kroner til særlige lejligheder, fx når der skal købes sodavand eller pølser m.m.
til frivillige.
Tidligere har vores lørdagsgruppe, der gør rent hver 4. lørdag formiddag i
Kliplev, i forbindelse med kåringen som Årets Klipling modtaget 1.000 kr.,
som gruppen kan bruge som de ville.

6. Punkter fra generalforsamlingen
Eskild ønskede en drøftelse af følgende emner, der alle var blevet nævnt
på vores generalforsamling:
a. Manglende lys på sti syd for jernbaneoverskæring ved Lundtoftvej
b. Manglende lys bag ved skolen
c.

Ønske om stiplede linjer på p-plads ved Hallen
Dette emne arbejder styregruppen videre med.

d. Ønske om hundeskov
Vi opfordrer til, at de der melder sig til at oprette en sådan hundeskov,
selv er med til at løse opgaven. Vi opfordrer således til, at der dannes
en hundeskovsgruppe. Vi overvejer, om vi bør skrive til Inge Gillesberg
hos Skov og Naturstyrelsen for at høre nærmere om mulighederne og
de forbehold, der kan være ved at få en sådan hundeskov anlagt i Søgård skov.
e. Ønske om ny asfalt på Klostervang
Herudover kom vi ind på yderligere ønsker, som lokalrådet har modtaget
fra Kliplev-borgere. De er:
f.

Sti ved hjernecentret, bl.a. med manglende lys

g.

Hegn ved Søgårdvej – ved Kliplev Stadion

h. Belysning på cykelsti fra Kliplev mod vest langs Bjerndrupvej
Her drejer det sig om underføringen under motorvejen, hvor der mangler
belysning om aftenen/natten.
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Søren tager i sin egenskab af byrådspolitiker de nævnte emner med videre. Han vil prøve at få forslagene med til budgetforhandlingerne, som
byrådet skal i gang med efter sommerferien.

Søren

Vi bliver i lokalrådet holdt orienteret af Søren.

7. Nyt vedr. fjernvarme
Eskild og Søren har for nyligt haft møde med Lars Bybjerg fra SBS-biogasanlægget samt Tommy fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Ved mødet blev der drøftet muligheden for, at SBS og Fjernvarmeselskabet
evt. yder en eller anden økonomi til driften af det kommende ”Rum for
Fællesskab” i Kliplev. SBS og Fjernvarmeselskabet var velvilligt indstillet
over for dette ønske.
Så snart der kan produceres varme fra SBS-anlægget er man principielt
indstillet på, at Kliplev får adgang til fjernvarme som det første sted. Der
skal etableres en såkaldt ”boosterstation” for at sikre en tilfredsstillende
høj temperatur, og spørgsmålet er bl.a. hvor en sådan station kan ligge i
Kliplev by. Det undersøger vi nærmere den kommende tid. Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har en ide om, at der måske kunne laves et slags udstillingsvindue, hvor også Danfoss som leverandør kunne vise de ting frem,
som de kan.
Lokalrådet vil til gengæld kunne tilbyde, at de nævnte virksomheder kan
anvende de nye lokaler i ”Rum for Fællesskab” ved Kliplev Hallen.
Vi følger op på diskussionen i den kommende tid.

8. Indvielse af Minigolfbane i Bjerndrup
Søren og Eskild havde været på besøg i Bjerndrup for at være med til indvielsen af minigolfbanen lørdag den 18. juni 2022. Der er tale om et rigtig
fint anlæg i Bjerndrup. Anlægget er bemandet om sommeren - i weekenderne.
Yderligere information om anlægget findes i en folder, som minigolfklubben
har fået lavet. Se mere på bjerndrup-minigolf.dk
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9. Nyt fra Infrastrukturgruppen
Anders gav et kort referat fra seneste møde i infrastrukturgruppen, der foregik den 25. maj 2022.
På mødet var også Kasper Espersen fra Aabenraa Kommune inviteret for
at fortælle om de stiplaner i Kliplev, som kommunen arbejder med pt.
Det meste af mødet gik imidlertid med at drøfte støjproblemer fra motorvejene omkring Kliplev. Der er beboere i den vestlige del af Kliplev, som
føler sig generet af den stigende trafikstøj, især fra E45. Målinger fra enkelte ejendomme i byen viser, at decibel-niveauet nogle gange overskrider
den af Miljøstyrelsen vejledende støjgrænse på 58 db.
Lokalrådet vil i den kommende tid tage kontakt til Vejdirektoratet og om
muligt få sikret, at der bliver foretaget en undersøgelse af problemet. Vi
vil herunder gerne have oplyst, hvornår der lægges støjdæmpende asfalt
på motorvejen.
I første omgang indleder vi således en dialog med Vejdirektoratet. Anders
er tovholder for dialogen med Vejdirektoratet.

Anders

10. Nye mødedatoer til efteråret
Vi fastlagde følgende mødedatoer i Kliplev Lokalråd frem til nytår:
Onsdag den 10. august kl. 19.00 i Hallen
Tirsdag den 6. september kl. 19.30 i Hallen
Onsdag den 28. september kl. 19.00 i Hallen
Borgermøde torsdag den 13. oktober kl. 19.00 i Hallen
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Hallen
Onsdag den 16. november kl. 19.00 i Hallen
Onsdag den 7. december kl. 18.00 i Hallen (juleafslutning)
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11. Er der noget som skal på FB, hjemmesiden eller meddeles til
JydskeVestkysten?
Der var intet hertil.

12. Eventuelt
Søren fortalte, at Kliplevs lokale erhvervsforening er i gang med at nedlægge sig selv. Det sker på grund af manglende opbakning.
Man vil dog fortsætte med at opsætte julebelysning i Kliplev. Handels- og
håndværkerforeningen har en del penge i kassen til dette formål.
Søren argumenterede for, at vi fra lokalrådets side burde arbejde på at
sikre, at der fortsat er en repræsentation blandt byens virksomheder i byen
på foreningsniveau.
Han foreslog, at lokalrådet ved lejlighed afholdt et eller flere møder med
nogle af byens virksomheder for at høre nærmere om, hvad vi måske
kunne hjælpe med i regi af lokalrådet. Det kunne være etableringen af en
ERFA-gruppe eller en arbejdsgruppe under lokalrådet - eller noget lignende. Alt andet lige er det ikke godt, at den lokale erhvervsforening nedlægges.
Vi drøfter dette emne igen ved et af bestyrelsesmøderne til efteråret.
Søren omtalte endelig den planlagte åbent-hus-dag ved det nye SBS-biogasanlæg i sensommeren.
Herudover var der ikke andre bemærkninger fra andre bestyrelsesmedlemmer.

Mødet sluttede kl. 20.45.
Referent: Anders Jessen.

_____________________________________________________________________________________________
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Lokalrådets kalender
August – december 2022
Onsdag, 10. august kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Tirsdag, 6. september kl. 19.30:

Bestyrelsesmøde

Onsdag, 28. september kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Torsdag, 13. oktober kl. 19.00:

Borgermøde

Torsdag, 27. oktober kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde

Onsdag, 16. november kl. 19.30:

Bestyrelsesmøde

Onsdag, 7. december kl. 19.00:

Bestyrelsesmøde
m. juleafslutning

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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