BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Mandag, den 22. november 2021 kl. 18.30 – 19.30
Sted: Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Deltagere

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

Afbud/ikke mødt

Jens Veng
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Eskild bød velkommen til lokalrådsmødet. Dagsorden blev godkendt, og vi gik i gang med den, jf. nedenfor.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 11.10.
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde. Hertil
var der ingen bemærkninger.
Referatet blev godkendt enstemmigt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
Eskild gav en status på aktivitetspladserne. Vi er glade for, at vi har fået
byggetilladelsen til aktivitetspladsen på Kirkegårdsvej, og arbejdet er pt. i
fuld gang ved såvel Michael Beck fra Kværs som ved August Hansen fra
Kliplev.
Desværre er der opstået en vis forsinkelse i projektet. De tre trampoliner
har vi pt. ikke afsat midler til, så de må vente indtil videre.
Der har været en diskussion om etableringen af en sti med fliser gennem
området, hvor vedligeholdelsen har været omtalt som et problem. Vi fastholder dog stien som planlagt, idet fugerne mellem fliserne tætnes med et
materiale, som reducerer muligheden for vækst.
Der skal slås græs i sommerperioden to gange om ugen, hvorfor der er en
del opgaver, især i sommerhalvåret, som vi er nødsaget til at forholde os
til. Ansvaret for vedligeholdelsen er fortsat lokalrådets, men vi vil gerne
have Børn- og Unge afdelingen til at organisere vedligeholdelsen.
I forhold til seneste møde er der ikke sket nyt vedr. indsamling af penge
fra diverse fonde.
Anders sørger for løbende at sende yderligere ansøgninger afsted til andre
fonde.

Anders
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3. Opkrævning af medlemskontingent
Thomas fortalte, at ”subscription”-systemet nu virker i testperioden, og vi
mangler alene et link til vores hjemmeside.
Fra årsskiftet vil det også være muligt at skelne mellem opkrævninger pr.
husstand og pr. enkeltperson.
Vi kan med det nye system få alle de medlemsoplysninger vi gerne vil
have med. Vi vil som tidligere besluttet benytte os af systemet i ét år for
så efterfølgende at evaluere på de erfaringer vi opnår.
Løsningen gør det nemt for vore medlemmer at ny– og gentegne sig.

4. Indstilling til Årets Landsby
Vi indstiller Bjerndrup som kandidat til Årets Landsby i Aabenraa Kommune.

5. Forslag til Årets Landdistriktspris 2021
Vi diskuterede hvem vi kunne støtte af de indstillede tre forslag.
Efter en længere debat indstillede vi den ene af de tre kandidater, som var:
Bolderslev Fritidscenter, Ravsted svømmebad samt de aktiviteter, der gennemføres via lokalforeningen i Frøslev-Padborg.
Eskild sørger for at indberette navnet på den af de tre ovennævnte, som vi
valgte at pege på (men som dog ikke fremgår af dette referat).

Eskild
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6. Evt. deltagelse i Tour de France 2022?
Vi diskuterede om vi fra Kliplev Lokalråds side burde gennemføre et særskilt event i forbindelse med næste års Tour de France, der som bekendt
kommer gennem Aabenraa kommune søndag den 3. juli 2022.
Vi valgte ikke at foretage os noget særskilt i den forbindelse, i og med at
Tour de France-feltet ikke kommer til at køre gennem Kliplev by. Med i vores overvejelse hører også, at der i Felsted i forvejen bliver gennemført en
række aktiviteter, som vi selvfølgelig gerne bakker op om.

7. Optimering af Facebook og
opdatering af hjemmesiden
Lokalrådet ønsker, at får en bedre opdateret kommunikation fra os til vore
medlemmer og til borgerne i Kliplev via Facebook. Desuden ønsker vi en
højere opdateringsfrekvens på vores hjemmeside, som er: www.kliplevlokalraad.dk
Vi blev enige om, at Eskild og Anders får et kursus via Søren Frederiksen,
og de får samtidig fuld adgang til begge platforme i form af koder og passwords.
Herefter vil Søren, Anders og Eskild alle kunne opdatere nyt fra lokalrådet
på de to platforme løbende.

Søren
Eskild
Anders

8. Deltagelse i julearrangement i
DFU 9.12. i Bolderslev
Der kan i julearrangementet den 9. december hos Det Fælles Udviklingsråd deltage max 3 personer fra Kliplev lokalråd. Søren deltager fra Vækstudvalget for Land og By, og derfor kan vi invitere 2 andre med.
Vi vil gerne invitere en eller to repræsentanter fra Børn- og Unge-gruppen.
Eskild kontakter nogle medlemmer herfra.

Eskild
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9. Eventuelt
Faitrans har kontaktet Søren mht. en stor bunke jord, som firmaet ikke
kan komme af med. Vi overvejer, om der kan laves en kælkebakke i nærheden af Fairtrans’ nybyggeri. Søren vil fortsætte dialogen med firmaet
herom.

Søren

Efter bestyrelsesmødet gennemførte bestyrelsen en brainstorming med hensyn til projektet ”Rum for Fællesskab”.
Hertil er der ikke udarbejdet særskilt referat.
Bestyrelsesmødet sluttede ca. kl. 19.30, mens det efterfølgende møde om ”Rum for Fællesskab” sluttede kl. 21.00.

Referent: Anders Jessen.

Lokalrådets kalender
December 2021
Mandag den 13. december kl. 18.30: Lokalrådsmøde
************
Alle lokalrådets møder foregår i Kliplev Kultur- og Idrætscenter.
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