BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
Tirsdag, den 6. september 2022
Kl. 19.00 – 21.20
Sted: Kliplev Kultur- og Fritidscenter
Deltagere

Eskild Thaysen
Mette Kryhlmand
Anders Jessen
Søren Frederiksen
Thorkil Dahl Sørensen
Thomas Majholt

Afbud

Jens Veng

Ikke mødt
Eksterne deltagere

Ingen
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Eskild bød velkommen til mødet.

Evt.
ansvarlig

1. Referat fra seneste møde den 10.08.
Thorkild gennemgik referatet fra seneste lokalrådsmøde.
Der var ingen bemærkninger til referatet, og det blev godkendt.

2. Nyt fra aktivitetspladsen
Kirkegårdsvej
Der er en del mindre udeståender tilbage i relation til Kirkegårds-legepladsen.
Først og fremmest har Eskild, Anders og Søren nyt møde med Bendix Wolf
fra den lokale grundejerforening med henblik på at få indgået en endelig
aftale vedr. et mindre delområde på legepladsen.

Eskild
Anders
Søren

Vi vil sikre, at de manglende ting i forhold til legepladsen (nye bænke,
trampoliner, adgang til toiletforhold o.a.) falder på plads, så snart en aftale
med grundejerforeningen er på plads.
Legepladsen bliver i øvrigt regelmæssigt holdt ren via et godt veludført arbejde af lokalrådets Børne- og Ungegruppe.

3. Hjertestartere
Undersøgelse om mulighed for tilskud fra Tryg
Vi har fået undersøgt, om der kan ydes tilskud fra TRYG. Det har nu vist
sig, at der ingen mulighed er for støtte herfra.
Vi blev i stedet enige om, at Thomas udarbejder en beskrivelse af hjertestarterne til Søren, som herefter undersøger priser m.m. hos en af sine
kontakter.

Thomas
Søren
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Eskild vil spørge hos Salon Mary på Kliplev Hovedgade om evt. opsætning
af en hjertestarter hos hende.

Eskild

4. Automatisk medlemsbetaling
Vi har haft diskuteret, at vi skulle prøve med en konkurrence på Facebook
for ad den vej at få flere medlemmer.
Vi har fået 10 nye medlemmer. Lokalrådet har pt. 90 medlemmer, heraf er
de 53 på den automatiske medlemsopkrævning.
Mette har tilbudt i løbet af september at stemme dørklokker i Kliplev for på
den måde at få nye medlemmer til lokalrådet.

Mette

5. Nyt vedr. fjernvarme
Der er som sådan ikke noget nyt om fjernvarme-projektet. Eskild har dog
løbende talt med Tommy fra Aabenraa-Rødekro fjernvarme, ligesom der i
starten af oktober holdes et møde mellem lokalrådet (v. Søren og Eskild)
med Tommy samt SBS.

6. Nyt fra styregruppen
Eskild fortalte nyt fra styregruppens arbejde.
Søren tager far i Bjarne Ibsen fra Aabenraa Kommune vedr. fremtiden for
stien ved hjernecentret. Det ser nemlig ud til at kommunen er ved at nedlægge den helt, hvilket vi ikke ønsker.

Søren

Vi drøftede også om muligheden for at få forbedret lysforholdene ved cykelstien på Lundtoftvej lige syd for baneoverskæringen. Her har kommunen
dog meddelt, at man ikke vil tage initiativ til at gøre noget, da området ligger uden for bymæssig bebyggelse.
Vi talte også om belysning ved skolen (bag ved skolen). Det blev fortalt, at
hvis vi ønsker mere lys dernede, så koster det for 5 nye lamper ca. 55.000
kr.
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Der er måske bedre mulighed for nye lamper på stien ud til motorvejen og
ud til industriområdet. Ganske vist ligger dette område også uden for bymæssig bebyggelse, men i og med at McDonalds og andre nye virksomheder kommer, og der i forvejen her er andre virksomheder, så kan det godt
være muligt, at vi får belysning der. Kommunen ser på sagen, idet ny belysning dog ikke kan virkeliggøres i indeværende år.
Vedr. støj har Rambøll fået foretaget nogle støjberegninger i Kliplev, og
som lokalrådets infrastrukturgruppe vil arbejde videre med. Der afholdes
derfor et snarligt møde i infrastrukturgruppen (muligvis også sammen med
Vejdirektoratet).
Vi kom også ind på foreløbige planer om etablering af en badesø vest for
motorvejen – det er hvor der i øjeblikket er grusgrav (lige syd for jernbanen).
Der kommer dog til at gå mere end 5 år, før evt. muligt projekt kan være
færdigt. Arkitektfirmaet A78 fra Aabenraa har i skitseform foreslået at
etablere p-plads med afskærmet badebro og kabelbane til vandskiaktiviteter.
Der er stor interesse for projektet fra Sønderborg Idrætshøjskoles side.
Også Nymølle og Danfoss er interesseret i at være med. Målet er, at det
bliver et rekreativt område for lokalbefolkningen.
Vi har i styregruppen også talt om nyt slidlag på p-pladsen ved Kliplev-hallen samt muligheden for at få opstillet et antal ladestandere her.
Vedr. en mulig ny overgang mellem skolen og hallen drøftede vi et forslag
om at etablere en indsnævring (max 3 m) på Kliplev Skolegade. En sådan
indsnævring vil i sig selv bevirke en markant nedsættelse af trafikhastigheden på stedet.
Der er endelig stillet et nyt forslag til en amfibie-scene lige foran KliplevHallen.
I forhold til udeområdet ved Kliplev-Hallen er projektet blevet noget dyrere
end først beregnet. Det blev nævnt, at der nok mangler ca. 600.000 kr. i
projektet.
Næste møde i styregruppen finder sted i oktober.

7.

Høring: Administrationsgrundlag for
grøn pulje.
Mail udsendt 02.09.22

Eskild fortalte kort om reglerne for at kunne få andel i de såkaldte VE-midler (vedvarende energi). Der er tale om midler, der kommer ind via de
mange solcelleanlæg, der etableres lige nu rundt omkring, blandt andet i
Bjerndrup.
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Vi drøftede, om vi som lokalråd burde indgive høringssvar direkte til kommunen eller til det fælles udviklingsråd. Vi endte med at blive enige om, at
vi kunne henvende os direkte til kommunen.
Måske kunne det lade sig gøre, at nogle af pengene herfra kunne gå til
idrætshaller/anlæg/forsamlingshuse – til vedligehold? Vi vil naturligvis
vægte ting, der har stor betydning for netop vores lokalsamfund.
Eskild vil nu lave et udkast til henvendelse til kommunen herom.

Eskild

8. Evt. besøg hos SBS d. 12. okt.
Der er intet nyt herom. Søren arbejder på, at et besøg hos SBS kan arrangeres den 12. oktober, fx mellem kl. 16.00 og 18.00, men vi tør ikke
melde noget ud endnu.

Søren

SBS er nemlig cirka tre måneder bagud lige nu i forhold til virksomhedens
oprindelige igangsætningsplan. Det betyder blandt andet, at indvielsen af
biogasanlægget er udskudt til foråret 2023.

9. Mails fra Katrine
I forlængelse af diverse mails fra Kartrine Callesen blev der nævnt følgende:
Eskild, Mona og Søren har tilmeldt sig til arrangementet om bydudvikling i
Ravsted.
Fra kommunens side er der afsat midler af til reparation af ældre huse.
Der er dog kun afsat 250.000 kr. hertil – og det beløb omfatter hele kommunen.
Vedr. frivillighedsfesten den 29. september i Arena Aabenraa: Vi må gerne
prikke nogle af vore frivillige på skulderen i den kommende tid, så de får
mulighed for at deltage, hvis de har lyst.
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10. Planlægning af Borgermøde 13.10.
Programmet for borgermødet er så godt som fastlagt. Mødet starter kl.
19.00 og slutter kl. 21.00. Der vil være korte indlæg fra såvel Klippigården
som fra Kliplev Skole, ligesom lokalrådet selv vil komme med et oplæg om
de mange opgaver vi arbejder med. Endelig vil vi have fokus på emnet
byudvikling i Kliplev.
De sidste detaljer mht. program tilpasses i løbet af september, og vi har
emnet på dagsordenen igen ved kommende møde (den 28. september).

11. Evt. hundeskov – og udmelding på
Facebook og til medlemmer.
Lokalrådet tilbyder gerne at sondere interessen for etablering af en hundeskov i nærheden af Kliplev. Det kan vi bedst gøre ved at spørge medlemmerne samt lægge information ud herom på Facebook.
Er der nogen, der melder sig fra lokalområdet, vil vi opfordre de pågældende til at gå videre med projektet i form af en arbejdsgruppe.
Vi venter dog lige nu med at fremme projektet, så vi tager først sagen op
igen på næste bestyrelsesmøde.

12. Velkomstpakke til nye borgere
Søren kom med forslag til hvordan en velkomstpakke til nye borgere
kunne se ud. Han synes godt om den folder, som Ravsted lokalråd har lavet, men han kunne godt tænke sig, at vi kunne lave en mere kreativ velkomstløsning for nye borgere.
Det kunne fx være vha. en lille ”kuffert”/trækasse, og heri kunne vi putte
forskellige velkomstting ned i.
En sådan kuffert kunne fx indeholde en pæn folder om Kliplev by og dens
historie med fortællingen om Kliplev Hallens opståen, Kliplev Kirke o.m.a.
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Hertil kunne vi også have en folder, udgivet af Kliplev Lokalråd, med praktiske kontaktoplysninger om foreningerne, om banegården, Daglig’Brugsen
m.m. I kufferten kunne der også være et par smågaver – fx en spegepølse
eller lign. + et velkomstbrev
Søren foreslog, at det hele kunne finansieres af Kliplev-kan-puljen på anslået 25. – 30.000 kroner.
Endelig var der forslag om en kampagnevideomed fortællingen om, hvorfor det er dejligt at bo i Kliplev.
Det blev nævnt, at vi kan få en udfordring med at identificere ny-tilflyttere
i rette td.
Vi traf ingen beslutning om at igangsætte projektet, så vi tænker lidt over
det og tage emnet op igen senere. Søren arbejder videre med ideen også.

Søren

13. Skal vi have en evaluering
af ”Aktiv sommer”?
Jens har ikke endnu haft mulighed for at gennemføre en evaluering med
de, der har medvirket hen over sommeren.
Emnet tages derfor op på et af de følgende møder igen.

14. Boligudvikling i Kliplev
Eskild og Søren arbejder videre med planerne om, hvordan vi kommer videre med en fortsat udvikling af nye parcelhusgrunde samt også et passende antal andelsboliger i Kliplev.

Eskild
Søren

Emnet vil blive omtalt på borgermødet den 13. oktober.

15. Folder ”Velkommen til Kliplev”
Som nævnt under punkt 12 gør Søren sig nogle overvejelser om en sådan
folder.

Søren
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16. Er der noget som skal på FB, hjemmesiden eller meddeles til
JydskeVestkysten?
Vi nævnte ét emne, som Søren vil lægge ud på Facebook i den kommende
tid:
Markedsføring af borgermødet den 13. oktober
Foromtalen af borgermødet skal også sendes til vore medlemmer (hvilket
Eskild foranlediger).

Søren
Eskild

17. Eventuelt
Mette fortalte, at støtteforeningen for Kliplev skole er nedlagt. Kliplev skole
har dog fortsat mange gode ideer, og skolen vil gerne dele disse med os i
lokalrådet ved lejlighed. Skolen vil gerne reaktivere støtteforeningen til
gavn for børn og unge samt skolens elever.
Der er indsendt en ansøgning om etablering af en ny bikestation ved daglig’ Brugsen. Alle mente, at det var en super ide, som lokalrådet støtter
fuldt op om.
Thorkil har søgt en af puljerne i kommunen om et støttebeløb på 8.000 kr.,
til skilte på legepladsen ved Kirkegårdsvej. Spørgsmålet er imidlertid nu,
om ikke beløbet burde søges via ”Kliplev kan”-puljen i stedet.
Kliplev Kan-puljen har støttet ”Lasergame”-projektet med 4.750 kroner.
Det blev endelig oplyst, at Katrine Callesen deltager på et af vore kommende møder.

Mødet sluttede kl. 21.25.
Referent: Anders Jessen.

_____________________________________________________________________________________________
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Lokalrådets kalender
September – december 2022
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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