BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Mandag, den 30. august 2021 kl. 18.30 – 20.40
Sted: Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Thomas Majholt
Hanne Lorenzen
Søren Frederiksen
Jens Veng
Thorkil Dahl Sørensen
Anders Jessen (15 min. forsinket)

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 30.06.
Thorkil gennemgik emnerne i referatet fra seneste lokalrådsmøde. Hertil
var der ingen bemærkninger.
Referatet blev godkendt enstemmigt.

2. Nyt fra aktivitetspladserne
Vi har pt. indsamlet følgende beløb til vores aktivitets- og legepladsprojekt:
Sydbank fonden: 30.000 kr.
Danfoss fonden: 50.000 kr.
Norlys fonden: 200.000 kr.
Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje: 500.000 kr.
Privat virksomhed: 20.000 kr.
Vi har selvfølgelig skriftligt takket fondene for deres tilsagn om støtte og vi
holder dem underrettet om evt. justeringer af projektet.
Lokalrådet har pt. ansøgninger liggende hos Nordea-Fonden (100.000
kr.)
Vi vil tirsdag den 31. august afsende ny ansøgning til Tryg Fondens Regionalpulje (300.000 kr.).
Der sendes løbende yderligere ansøgninger afsted til andre fonde.

Anders

Der er indgået skriftlig aftale med menighedsrådet og med Louise Nielsen
om hendes areal på legepladsen. Anders, Søren og Eskild har også været i
dialog med August Hansen om diverse gravearbejder samt med Michael
Beck fra Kværs.
Der har været afholdt et godt møde med naboerne på Kirkegårdsvej, og
der er fortsat fuld opbakning til projektet herfra.
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Anders, Søren og Eskild forfølger vores ansøgning om byggetilladelse hos
kommunen. Den endelige byggetilladelse forventes at komme inden for
kort tid.

Anders
Søren
Eskild

3. Nyt fra puljegruppen Kliplev Kan
Thomas fortalte, at der siden sidste møde ikke er indkommet nye ansøgninger til ”Kliplev-kan” puljen. Der var deadline den 27. august herfor.
Vi opfordrer borgere og foreninger til at søge om støtte til konkrete projekter i Kliplev. Det gør vi bl.a. ved borgermødet den 6. oktober.

4. Nyt fra styregruppen
Eskild gav en orientering om nylige møder, som styregruppen afholdt i Kliplev Hallen med Aabenraa Kommune. Her deltager Jens, Thorkil, Søren og
Anders fra lokalrådet, mens kommunen har diverse folk med fra trafikafdelingen samt et eksternt arkitektbureau og ingeniør.
På møderne er der blevet talt om, hvordan projektet bør forløbe.
Der er udarbejdet foreløbige skitser til et ”Rum for Fællesskab”-projekt,
som har tilknytning til Kliplev Hallens nuværende placering. De ønsker,
som Kliplev-borgere og de lokale foreninger har givet udtryk for er stort
set kommet med alle sammen.
Vi talte i diskussionen bl.a. om:


Det ventes, at projektets samlede økonomi kan løbe op i 8 mio. kr. Vi
kan for det beløb få lavet rammerne, og med mulighed for at øge budgettet, hvis der er penge fra fonde hertil.



Kasper og Gert (ingeniør fra Sønderborg) vil præsentere planerne for
”Rum For Fællesskab” på borgermødet den 6. oktober.



Styregruppen har flere møder i den kommende tid, nemlig den 3. september og igen den 17. september. Til møderne er også Kliplevs nye
skoleleder inviteret med (Jan Jørgensen).
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5. Aktiv sommerferie i Kliplev
Jens fortalte, at der har været god opbakning bag projektet ”Aktiv sommer” i Kliplev i juli/august.
Der er netop indkaldt til evalueringsmøde. De første mundtlige evalueringer tyder på, at det er lidt forskelligt med tilbagemeldinger – nogle havde
mange deltagere, andre havde få.
Kegling havde været rigtig godt besøgt med helt op til 20-25 interesserede. Vi mangler fodbold på programmet. Programmet bør være klar næste år allerede i foråret.
Der er gennemført mange gratis aktiviteter for børn og voksne i sommerferien (uge 26-31) i Kliplev. Lokalrådet stod for arrangementerne, der har
haft primær fokus på Kliplevs børn og unge. Følgende aktiviteter har været
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 har man kunnet se alle arrangementer detaljeret. Der har også været oprettet en facebookside, hvor begivenhederne
har været lagt op. Lokalrådet har ydet et økonomisk bidrag.
Tovholder var Jens med støtte af Mona og Mette.
Vi er enige om, at vi næste år bør være tidligere ude med annoncering og
kontakt til foreningerne.
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6. Status nyhedsbrev
Søren redegjorde for status på nyhedsbrevet. Desværre er der ikke indkommet så mange emner som ønsket, og det er svært at få enderne til at
hænge sammen. Vi har ellers tidligere ønsket, at et nyhedsbrev (i A4-format) kunne udsendes ca. 3 gange årligt i samarbejde med menighedsrådet.
Listen med vore emner er pt.:
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 i Kliplev: Jens
Medlemskontingent og medlemstegning: Thomas
Ellevilde Egne: Hanne
LIFs jubilæum i november: ?
Aktivitetsplads: ?
Status på Kliplev Mærken: Formanden for Kliplev Mærken
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, men vi blev enige om at vente med et nyt nyhedsbrev til december.

7. Opkrævning af medlemskontingent
Thomas gav en status for antal medlemmer. Lige nu har vi ca. 80-90
medlemmer, mens vi tidligere har været oppe på 238.
Han redegjorde også for den nye abonnementsordning vedr. opkrævning
af medlemskontingent. Vi vil så vidt muligt have automatiseret vores
fremtidige kontingentopkrævning via ”subscription”-løsningen.
Den løsning gør det nemt for vore medlemmer at ny– og gentegne sig.
Thomas nævnte, at han manglede adgang til Kliplev lokalråds hjemmeside. Den adgang får han fra Søren. Med denne adgang kan Thomas sikre,
at der etableres en nødvendig integration med ”subscription”-løsningen.

Thomas
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Eskild foreslog, at vi inviterer til borgermødet via mail, hvilket der var
enighed om. Vi beder heri også de tidligere medlemmer, der ikke har betalt kontingent om at huske at betale.

Eskild

8. Hastighed Bjerndrupvej
Hanne har forespurgt, om vi skulle arbejde for at få nedsat hastigheden på
Bjerndrupvej – nærmer betegnet stykket ved motorvejen. Hun oplever en
del farlige situationer på stedet, især når man skal dreje ned på motorvejen.
Der må i øvrigt også forventes stigende trafik på stedet de kommende år.
Hanne påpeger, at der på stedet er en lille bakke, der vanskeliggør oversigtsforholdene. Den nuværende hastighedsbegrænsning er på 80 km/t.
Søren havde fået tilsendt en hastighedsmåling, som pt. udgør 71 km/t på
stedet. Der bliver således ikke kørt for stærkt på stedet. Søren nævnte, at
man ikke kan udforme nogle bump eller lignende – og der kan ikke heller
laves en svingbane.
Ved en nedsættelse helt ned til 60 km/t kan trafikken kun vanskeligt gennemføres. Søren mente samlet set at man ikke kan karakterisere strækningen som farlig.
Der var efter endt diskussion i lokalrådet flertal for ikke at foretage os
yderligere lige nu.

9. Indvielse af Madpakkehuset
Eskild foreslår, at vi beder Børne- og Ungegruppen om at arrangere et sådant arrangement – og vi yder et tilskud på max. 2.000 kr. til arrangementet (op til, hvad der er nødvendigt for en sådan indvielse).
Eskild kontakter Børne- og Ungegruppen herom.

Eskild
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10. Planlægning af borgermøde
Eskild havde forinden mødet udsendt et papir med forslag til temaer, som
kunne nævnes på borgermødet i starten af oktober.
Vi gennemgik de enkelte punkter, og der var enighed om, at vi nævner
alle de gengivne emner på borgermødet. Målet med præsentationen på
borgermødet er, at fortælle historien om, at der sker en masse i Kliplev.
Vi vil undervejs på borgermødet vise vores lille Kliplev-film.
Eskild vil fortælle om ”Kliplev kan”-puljen før kaffepausen.
Vi blev også enige om at få direktøren for Arwos til at deltage i borgermødet, så han kan svare på spørgsmål fra salen. Søren tager fat i Ole Dam
og beder ham at møde op den aften.

Søren

Kliplev Lokalråd er vært ved gratis kaffe og kage til borgermødet.
Annoncering af borgermødet finder sted via følgende medier:
Infotavlen, Hallens tavle, Brugsen, Facebook, Kliplevkalenderen, vore
medlemmer via mail, pressemeddelelse til de lokale medier samt på Kliplev Lokalråds hjemmeside.
Vi går i gang med annonceringen i indeværende uge. Søren og Eskild er
tovholdere her.

Eskild
Søren
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11. Eventuelt
Hanne har luget i et af LAR-bedene. I den forbindelse har hun et relevant
spørgsmål: kommer der nogen for at passe bedene? Der er forskelle på
planterne i bedene. Søren svarede, at Arwos har forpligtet sig til at passe
bedene i op til tre år.
Hanne omtalte planerne om et gratis loppemarked i Kliplev, som foregår
lørdag den 18. september fra folks indkørsel. Søren hjælper med at lave et
bykort, som kan lette vejvisningen for dem, der kommer.
En borger har spurgt om lov til at låne nogle redskaber fra vores depot.
Det drejer sig om et fortov på Klostervang, der trænger til en kærlig hånd.
Vi gav tilladelse til, at materialerne må udlånes. Vi vedtog som princip, at
udlån af redskaber generelt er muligt, når det er til gavn for offentligheden. Eskild giver besked til borgeren.

Søren

Eskild

Vi diskuterede en mulig flytning af en skraldespand fra Klippigården til
Madpakkehuset. Vi blev enige om ikke at foretage os noget i den anledning.
Vi er blevet spurgt, om ikke vi kan gøre det nemmere at betale for indkøb
af blomster hos Brugsen (forskønnelsesgruppen). Thomas undersøger, hvilke
muligheder der er for at gøre indkøbene nemmere.

Thomas

Referent: Anders Jessen.
Mødet sluttede ca. kl. 20.40.

8

BESTYRELSEN

Lokalrådets kalender
September – december 2021
Torsdag den 16. september kl. 18.30: Lokalrådsmøde
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00: Borgermøde
Mandag den 11. oktober kl. 19.00: Lokalrådsmøde
Tirsdag 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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