BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Onsdag, den 30. juni 2021 kl. 18.30 – 21.00
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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Eskild bød velkommen til et fuldtalligt lokalråd. Dagsorden blev godkendt, og vi gik i gang med den,
jf. nedenfor.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde den 19.05.
samt generalforsamlingen den 14.6.
Thorkil gennemgik emnerne i referaterne fra seneste lokalrådsmøde samt
fra generalforsamlingen.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra lokalrådsmødet.
Mht. referatet fra generalforsamlingen kom vi ind på en mindre misforståelse, der var opstået i forbindelse med renovering af den garage på Kliplev
Skolegade, hvor lokalrådets havematerialer opbevares. Eskild fortalte, at
han på baggrund af bemærkningerne på generalforsamlingen straks havde
fået løst problemet.
De to referater fra hhv. seneste lokalrådsmøde og generalforsamlingen blev
herefter godkendt enstemmigt.

2. Mødestruktur/mødeleder/mødetider
Eskild havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen, da han gerne vil
diskutere, hvordan vi i lokalrådet bedst afholder vore møder. Kunne man
overveje at sætte cirka tider på de enkelte dagsordenspunkter? Er det muligt i højere grad at uddelegere arbejdsopgaver til medlemmerne? Hvem
bør være mødeleder fremadrettet?
Disse og en del andre spørgsmål førte til en god debat. Konklusionen blev,
at Thorkil fremover agerer som mødeleder på vore møder. Vi vil også som
noget nyt forlænge mødernes varighed med en halv time, så vi starter kl.
18.30 i stedet for kl. 19.00. Det er håbet, at vi kan nå hele dagsordenen på
max 2½ time. Vi fastholder den nuværende mødefrekvens.
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3. Evaluering af generalforsamling
Generelt var vi i lokalrådet tilfreds med gennemførelsen af generalforsamlingen den 14. juni 2021. Der var fælles spisning inden selve mødet, og
det gav en god baggrund for stemningen efterfølgende.
Det virkede også fint, at Eskild og Thorkil deltes om beretningerne. Vi vil
dog gerne, at beretningerne udsendes til lokalrådets medlemmer inden
generalforsamlingen næste år.
Vi mente, at forslag om vedtægtsændringer fremover bør uddeles til mødedeltagerne, og der skal afsættes tid til gennemlæsning. Der var for lidt
tid til det på dette års generalforsamling.
Anders får underskrevet referatet fra generalforsamlingen hos Dennis Wierper (der var dirigent på generalforsamlingen).

Anders

4. Nyt fra aktivitetspladserne
Vi har pt. indsamlet 806.000 kr. til vores aktivitets- og legepladsprojekt.
Vi har selvfølgelig skriftligt takket fondene for deres tilsagn om støtte.
Lokalrådet har pt. ansøgninger liggende hos Nordea-Fonden (100.000
kr.) Vi har desværre netop fået afslag fra Tryg Fondens Regionalpulje
(200.000 kr.). Anders vil hen over sommeren sende ansøgninger afsted til
yderligere fonde.

Anders

Søren holder fortsat kontakten til vore lokale virksomheder i forhold til,
om de har mulighed for at støtte vores projekt.
Eskild, Anders og Søren arbejder videre med forskellige opgaver. Bl.a. arbejder de på at få en endelig aftale i stand med Louise Nielsen om hendes
areal på legepladsen, ligesom de er i dialog med menighedsrådet for at få
en aftale i hus med dem. De tre er også i dialog med August Hansen om
diverse gravearbejder og naturligvis også med Michael Beck.

Anders
Søren
Eskild

Der har været afholdt et godt møde med alle naboer på Kirkegårdsvej, og
der er stort set kun opbakning til projektet herfra.
Anders, Søren og Eskild er endvidere i gang med at afholde x-antal møder
med kommunen, for der skal bl.a. søges om byggetilladelse. Blandt andet
på grund af ferietiden ser det ud til, at vi kommer i bekneb med at nå at
blive færdige med projektet på Kirkegårdsvej til september.
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5. Nyt fra puljegruppen Kliplev Kan
Thomas fortalte, at der siden sidste møde ikke er indkommet nye ansøgninger til ”Kliplev-kan” puljen. Vi ved dog, at LIF overvejer at indsende en
ansøgning. Der er deadline den 27. august for næste ansøgningsrunde.
Vi vil igangsætte en markedsføringskampagne, hvor vi opfordrer borgere
og foreninger til at søge om støtte til konkrete projekter i Kliplev.
Vi fortæller om mulighederne i det kommende nyhedsbrev, og Søren vil
lægge et opslag herom ud på Facebook.

Søren

6. Nyt fra styregruppen
Eskild gav en orientering om et møde, som styregruppen afholdt i Kliplev
Hallen med Aabenraa Kommune den 29. juni. Her deltog Jens, Thorkil, Søren og Anders fra lokalrådet, mens kommunen havde 2 folk med fra trafikafdelingen samt en ekstern arkitekt og ingeniør.
På mødet blev der talt om, hvordan projektet bør forløbe fremover.
Der er udarbejdet foreløbige skitser til et ”Rum for Fællesskab”-projekt,
som alle har tilknytning til Kliplev Hallens nuværende placering.
Vi talte i den efterfølgende diskussion bl.a. om:


Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsvurdering. Anbefalingen heri er,
at indkørslen til den nuværende p-plads bør flyttes mod øst, så den
kommer til at ligge lige over skolen. For busser etableres der en vigeplads for af/påsætning af skoleelever.



Vi anbefalede fra lokalrådets side som udgangspunkt at bevare den
nuværende indkørsel til Kliplev Hallens parkeringsplads. Det er nemlig
vigtigt at undgå for megen sammenblanding af gående og kørende trafik. En uændret indkørsel er til fordel for de mange, der gerne vil parkere tæt på Kliplev Hallens hovedindgang.



Et kommende nybyggeri skal dog indtænkes, og derfor kan noget ændre sig, såfremt området foran en kommende ny hovedindgang til kulturcentret skal friholdes for bilkørsel.



Det ventes, at projektets samlede økonomi kan løbe op i 8-10 mio. kr.



Henover sommeren vil kommunen gå videre med arbejdet. Der er aftalt nyt møde i styregruppen til afholdelse den 11. august kl. 15.00. Til
det møde inviteres Kliplevs nye skoleleder med (Jan Jørgensen).

Eskild
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7. Spejderhyttens fremtid
Spejderhyttens fremtid er uvis, den står tom lige nu og bliver ikke benyttet. Vi har i lokalrådet fået en uformel henvendelse om, hvordan vi i lokalrådet forestiller os, at hytten kan bruges fremover. Alternativt bør den
fjernes. Hytten ligger på kommunal grund.
Søren fortalte om 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.
Flere foreninger har været spurgt, om de kunne se sig selv indgå i et fællesskab, koncentreret om spejderhytten. Der har dog ikke været noget ønske fra nogen foreninger.
Søren svarer herefter kommunen, at vi ikke i lokalrådet ser nogen brugbar
anvendelse af spejderhytten fremover.

Søren

8. Aktiv ferie i Kliplev
Jens fortalte, at der er god opbakning bag projektet ”Aktiv sommer” i Kliplev i juli/august, også selvom nogle foreninger var lidt længe om at svare.
Der gennemføres mange gratis aktiviteter for børn og voksne i sommerferien (uge 26-31) i Kliplev. Der er udviklet en kalender, som alle kan få et
eksemplar af, bl.a. i Daglig’Brugsen
Lokalrådet står for arrangementerne, der har primær fokus på Kliplevs
børn og unge. Følgende aktiviteter er programsat:
Åben hal
Håndbold for alle samt Håndbold for børn
Badminton for alle
Dart for 5. klasse og opefter
Krolf
Tur til Madpakkehuset
En dejlig dag i KlippiGården
Hold dig aktiv med Kliplev MTB
Kegling for alle
Gammeldags lege
Åbent museum på Strågårds smedje
Byvandring
På www.kliplevkalenderen.dk kan man se alle arrangementer detaljeret.
Der er også oprettet en facebookside, hvor begivenhederne er lagt op. Lokalrådet yder et økonomisk bidrag, ligesom der kan søges puljemidler.
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Tovholder er Jens med støtte af Mona og Mette.

Jens

Vi er enige om, at vi næste år bør være tidligere ude med annoncering og
kontakt til foreningerne.
Jens fik ros for sit store engagement i projektet.

9. Nyt vedr. nyhedsbrev
Søren uddelte en liste med emner, som kunne indeholdes i næste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet (i A4-format) udsendes ca. 3 gange årligt i samarbejde
med menighedsrådet.
Vi gennemgik listen med emner og satte ansvarlige navne på, som følger:
Brugsen: Søren
Menighedsråd: Søren
Blomsteropsatser: Søren
Bænkeprojekt/ruter: Søren
SBS: Søren/Eskild
Årets Klipling: Eskild
Fondsuddelinger: Anders
Glimt fra Kliplevs historie: Thorkil
Borgermøde: Thorkil
Aktiv Sommer: Jens
Medlemskontingent og medlemstegning; Thomas
Ellevilde Egne: Hanne
LIFs jubilæum i november: ?
Aktivitetsplads: ?

Søren

Eskild
Anders
Thorkil
Jens
Thomas
Hanne

Søren opfordrede lokalrådsmedlemmerne til 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 stor opgave at få alt sat sammen for en enkelt person, men når
vi er flere om opgaven er det overkommeligt, for opgaven handler blot om
at skrive en lille tekst og forsyne det med et eller to 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 fortsat koordinator på nyhedsbrevet.

Alle/
Søren

6

BESTYRELSEN

10. Opkrævning af medlemskontingent

Thomas redegjorde for et forslag om en ny abonnementsordning vedr. opkrævning af medlemskontingent.
Han mente, at vi risikerer at få færre og færre medlemmer, hvis ikke vi får
automatiseret vores fremtidige kontingentopkrævning. Lige nu har vi ca.
100 medlemmer, men vi har været oppe på 240.
Thomas havde til mødet undersøgt tre mulige modeller med varierende
servicegrad og prisklasse, og han rundsendte tillige et excel-regneark
herom.
Efter en kort debat vedtog vi at vælge den dyre ”subscription”-løsning, der
letter vores daglige arbejde, og som samtidig gør det nemt for vore medlemmer at ny– og gentegne sig.
Vi forventer, at investeringen vil tjene sig hurtigt ind i kraft af et stigende
medlemstal. Fordelen ved det nye system er, at vi får mail og telefonoplysninger på alle vore medlemmer, og at det i øvrigt hænger godt sammen
med vores eget regnskabssystem.

11. Ren natur og Ellevilde Egne
Hanne redegjorde for en kort projektstatus.
Hanne havde undersøgt, om det ville være muligt at få biolog Katrine Turner fra Kolding til at komme forbi Kliplev, fx ved borgermødet i oktober og
ellers hjælpe til med arbejdet med ”Ellevilde Egne”. Det viser sig dog, at
hun er alt for dyr.
Hanne efterspurgte et sted, hvor frivillige, der ønsker at samle affald et eller andet sted, kan henvende sig og låne opsamlingsgrej. Det findes allerede i vores redskabsrum hos Jesper Hansen. Dér kan man d. 1. lørdag i
hver måned kl. 10.00 låne det nødvendige grej.
Vi vil omtale projektet på Facebook og i vores nyhedsbrev, og Hanne arbejder videre med emnet de kommende måneder.

Hanne
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12. Forslag til nye bænke i byen

Efter aftale på sidste lokalrådsmøde forelagde Søren en konkret plan 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 (under
mottoet ”Kliplev mødes”). Der kan på hver enkelt bænk indgraveres en relevant tekst. Bænkene udformes, så de i sig selv fortæller noget om byen.
Søren havde et detaljeret forslag samt billede af en bænk med, som vi
diskuterede.
Der var bred opbakning til forslaget. Alle syntes det var en god ide, også
med de konkrete placeringer af bænkene. De kommer især til at stå i
yderkanten af byen, da der i centrum i forvejen er en del bænke.
Søren går konkret videre med planerne, og han indhenter derfor priser på
bænkene. En sponsor har givet tilsagn om, at yde et bidrag til bænkene.

Søren

13. Infotavler i byen

Søren gennemgik et forslag om opstilling af en eller flere elektroniske infotavler i Kliplev. Udfordringen er imidlertid, at sådanne tavler er relativt
dyre, fx koster 5 infostandere ca. 250.000 kr. En enkelt stander koster
ca. 90.000 kr.
Lokalrådet besluttede sig for at henlægge forslaget, idet et flertal i lokalrådet ikke mente, at der lige nu var råd og kræfter til at gå i gang med et
sådant projekt.
Alternativt er det måske en mulighed, at vi opstiller et antal ”analoge”
tavler rundt om i byen. Det vender vi tilbage med på et senere møde.
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14. Nye mødedatoer
Vi fastlagde bestyrelsesmøder til efteråret som følger:
Mandag den 30. august 2021 kl. 18.30
Torsdag den 16. september 2021 kl. 18.30
Mandag den 11. oktober 2021 kl. 19.00
Mandag den 22. november 2021 kl. 18.30
Mandag den 13. december 2021 kl. 19.30 (m. efterfølgende spisning)
Der er borgermøde onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.00

15. Eventuelt
Thorkil og Eskild deltager som vore to repræsentanter ved et valgmøde i Holbøl
den 8. september med fokus på landdistriktsudvikling. Kliplev Lokalråd kan dog
gerne sende flere medlemmer til valgmødet end de to nævnte.

Referent: Anders Jessen.
Mødet sluttede ca. kl. 21.00.
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Lokalrådets kalender
Juli – december 2021
Juli: Der er ingen møder i juli måned.
Mandag den 30. august kl. 18.30: Lokalrådsmøde
Torsdag den 16. september kl. 18.30: Lokalrådsmøde
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00: Borgermøde
Mandag den 11. oktober kl. 19.00: Lokalrådsmøde
Mandag den 30. 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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