BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
10. februar 2021
Sted: Virtuelt via Microsoft Teams
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, og denne gang var vi alle med på Microsoft Teams.
Dagsorden blev godkendt.

Evt.
ansvarlig
1.

Referat fra sidste møde den 13.1.2021

Thorkild gennemgik punkterne i referatet fra seneste lokalrådsmøde den
13. januar 2021. Et par udpluk:
Møderne om LAR kan ikke gennemføres lige nu pga. den aktuelle coronasituation.
Der arbejdes på, at den nye pylon over for Daglig’ Brugsen kan komme til
at indeholde lokale emner.
Referatet blev godkendt.

2. Status på områdefornyelse
Eskild introducerede emnet, og han kom ind på følgende:
Kommunen er internt i gang med at diskutere ejerforholdet til Rum for Fællesskab, og vi er blevet bedt om at komme med vore ønsker om ejerforhold
fremover.
Umiddelbart syntes vi, at en model som selvejende institution kunne være
en god løsning, men Eskild vil tage fat i Kasper i Aabenraa kommune for at
få drøftet sagen igen.
Vi ønsker overordnet set ikke at tage brødet ud af munden på eksisterende
ordninger.
Endvidere diskuterede vi kort muligheden for et lille bibliotek, hvilket Kasper fra kommunen menter, der fra Aabenraa Biblioteks side var interesse
for.
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3. Status på ”Kliplev Kan”-puljen
Søren, Thomas og Eskild har deltaget i et introduktionskursus i puljesystemet Emply. Den primære person til behandling af ansøgninger i dette system er Thomas.
Søren fortalte hvordan vi bør kunne få budskaberne om ”Kliplev kan”-puljen ud til byens borgere.

Søren

Det kan gøres på lokalrådets hjemmeside og på Facebook. Derudover skal
vi have oprettet en ”Kliplev-kan”-side med ansøgningsskema og yderligere
detalje-oplysninger. Den side er klar om kort tid.
Lokalrådet roste Sørens oplæg til nyhedsbrev, som han havde sendt til alle
inden mødet.
Vi blev enige om at anvende nyhedsbrevet sammen med hjemmesiderne
+ Facebook for at gøre de lokale foreninger opmærksomme på puljen. Søren arbejder videre med nyhedsbrevet.

Søren

Vi ønsker en artikel med i nyhedsbrevet med indkaldelse af forslag fra byens borgere til ”Årets Klipling”.

Søren

Søren foreslog, at der laves et pengebarometer, så alle kan følge med i,
hvor mange penge der er samlet ind til vores aktivitetslegepladser.

Søren

Anders fortalte, at Museum Sønderjylland er velvilligt indstillede på at gennemføre en forundersøgelse vedr. Kliplevs historiske museum i Strågaards
Smedje. Lokalhistorisk forening vil derfor søge ”Kliplev Kan”puljen om økonomien til projektet, og som forventes at udgøre ca. 25.000
kr. Anders hjælper foreningen med ansøgningen.

Anders

4. Status på aktivitetspladserne – herunder
fondsansøgninger
Eskild nævnte, at der har været overvejelser om at vi kunne henvende os
til byens borgere for at bede om økonomisk støtte. Vi har dog valgt at lade
den del ligge lige nu.
Til gengæld vil vi henvende os til byens virksomheder. Søren har allerede
haft kontakt med SBS (det nye biogasanlæg), der ikke er afvisende over
for at yde et beløb.
Vi har evt. mulighed for at anvende et mindre beløb fra lokalrådets egen
kasse til projektet.
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Mht. fondsansøgninger fortalte Anders følgende:
Vi har tidligere søgt om penge til vores aktivitets-/legeplads-projekt hos
kommunens såkaldte bæredygtighedspulje. Vi har fra Kommunens Økonomiudvalg fået bevilget 500.000 kr. - dog mod at vi selv stiller med en
egenfinansiering på 125.000 kr. (i indeværende år).
Vi har søgt om yderligere 200.000 kr. hos Sydbank-Fonden. Der kan
ventes svar herfra engang i marts/april 2021.
Der er netop søgt om kr. 300.000,- hos Fabrikant Mads Clausen-fonden. Svar får vi engang i marts
Senest 1. marts skal vi have søgt følgende fonde:

Anders

NORLYS
Tryg Fondens regionale pulje, målrettet projekter for børn og unge
Brdr. Hartmanns fond
Nordeafonden
BHJ-fonden
Senest 1. april søger vi også kommunens udviklingspulje for lokalsamfund og Realdanias frivillighedspulje
Senest 1. maj søger vi penge hos kommunens fælles udviklingsråds
pulje.
Øvrige fonde søges derudover, når de forskellige deadlines for ansøgninger nærmer sig.
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5. Langtidsparkering for lastbiler
Oplæg fra Anders
Vi drøftede Anders’ oplæg, som var sendt til lokalrådet inden mødet.
Vi førte en længere og god diskussion om emnet.
Der bør findes en gangbar løsning, der sikrer vore lokale vognmænd og deres chauffører muligheden for langtidsparkering af deres lastbiler i weekenderne.
Vi peger på Kliplev Industripark-vejen som et ekstra alternativ til kommunens oprindelige udkast. Vi er ikke afvisende over for, at der i Kliplev Erhvervspark sættes skilte op med tilladelse for lastbilparkering i op til 72 timer – men dog kun på en mindre del af området.
Anders og Søren retter oplægget til i henhold til lokalrådets kommentarer.
Det reviderede oplæg ny-rundsendes til lokalrådet mhb. på kommentarer.

Søren og
Anders

Efterfølgende sender vi notatet til Aabenraa Kommune med vores indstilling.

6. Oplæg til medlemskontakt (Søren)
Sørens oplæg om medlemskontakt vil blive husstandsomdelt sammen med
nyhedsbrevet.
Alle bedes sende evt. kommentarer til Sørens seneste udkast.
Søren færdiggør herefter oplægget.

Alle
Søren
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7. Ellevilde Enge
Eskild og Hanne fortalte overordnet om projektet, der går ud på at finde
steder i Kliplev, hvor vi kan sikre øget biodiversitet.
Vi skal muligvis have ekstern hjælp, fx i form af Havekompagniet eller Hedeselskabet. Vi vil nu gå i gang med at udpege steder i byen, hvor vi kan
sikre nyplantning for at opnå målet om øget biodiversitet.
Konkrete steder kunne fx være ved vores aktivitets- og legepladsprojekt,
ved området omkring Kliplev banegård og bag ved Hjernecentret.
Hanne er lokalrådets tovholder på projektet, og hun arbejder nu på et nyt
oplæg om projektet.

Hanne

8. Fjernede borde og bænke
Søren undersøger
Sagen, der drejer sig om at et bord-bænkesæt er blevet fjernet ved Lundtoftvej, undersøges fortsat.
Søren vender tilbage med information, så snart der er nyt.

Søren

9. Forskønnelsesgruppen
Ren dag – mangel på medhjælpere - mangler tovholder
Penge til forårsblomster i blomsterkummerne ca. 4.000 kr.
Der mangler en tovholder til vores årlige ”Ren-dag”-aktion i Kliplev. Bjarne
og Lis har nemlig trukket sig fra projektet.
Vi bør samle gruppen igen for at holde liv i projektet, men at samle folk
lige nu er reelt ikke muligt pga. corona.
Vi vil finde ud af, hvem i byen der har listen over ruterne, som bruges til
Ren Dag. (Anm. Thorkil fandt efter mødet frem til listerne, de var hos
Bjarne og Lis).
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Hanne tilbød sig som frivillig til Ren-Dag.

Hanne

Inge-Brit og Kirsten sørger fortsat for nye blomster i kummerne i byen.
Lokalrådet vil i lighed med sidste år gerne betale for blomsterne.
Søren vil derfor søge om pengene hos kommunen.

Søren

10. Årets Klipling
Vi besluttede at bede byens borgere om at komme med forslag til en eller
flere personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for Kliplev – og som
herefter kan kalde sig ”Årets Klipling”.
Ansøgningsfristen bliver den 1. april 2021, og man kan sende sin indstilling til lokalrådet pr. mail eller pr. brev.
Vi påtænker også at opstille en særlig postkasse et sted i byen, hvor der
kommer mange mennesker, fx ved Brugsen. På den måde får vi øget opmærksomhed på projektet.
”Årets Klipling” omtales i det nyhedsbrev, der husstandsomdeles om kort
tid af KLOMK til alle i Kliplev.

11. Forberedelse af generalforsamling
15. marts
Vi tvivlede stærkt på, om det er muligt at holde generalforsamling som
planlagt 15. marts.
Eskild vil derfor tage en snak med Katrine fra kommunen.
Det er vigtigt med kontakt til Katrine i den forstand, at vi ikke kan søge
om grundtilskudspakken hos kommunen, før vi har afholdt generalforsamlingen.
(Anm. Problemet er blevet løst, idet Katrine har meldt ud, at vi kan vente
med at afholde generalforsamlingen inden 15. juni.
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På næste lokalrådsmøde drøfter vi, hvornår og hvordan generalforsamlingen kan holdes (i stedet for 15. marts).
Alle blev opfordret til at gennemse lokalrådets vedtægter mhb. på at vurdere, om der er behov for vedtægtsændringer.

Alle

12. Eventuelt
Søren omtalte et hængeparti vedr. nogle afregninger for vore ”pixi”-udgaver af områdefornyelsen. Thomas og Søren aftaler det praktiske i den forbindelse.

Thomas og
Søren

Anders fortalte, at Vejdirektoratet langt om længe har meddelt, at nyskiltningen ved motorvejskrydset i Kliplev bliver justeret, så afkørselsnummer
73 genopstår. Ændringen vil blive foretaget senest 1. april 2021.
Vi talte kort om aktuelle arbejder, som Banedanmark udfører ved baneoverskæringen på Lundtoftvej. Arbejdet kan hænge sammen med den
planlagte ændring af de to baneoverskæringer i Kliplev. Inden for maks. to
år bliver overgangene udstyret med ekstra bomme, så man ikke kan køre
slalom gennem overskæringen, når bommene er nede.
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Lokalrådets kalender
Februar – marts 2021

Tirsdag den 23. februar 2021 Lokalrådsmøde kl. 19.30
AFLYST: Mandag den 15. marts 2021 Generalforsamling kl.
19.00. Ny dato følger senere.
Møderne foregår i Kliplev Hallen - eller hvis det ikke kan lade sig
gøre - virtuelt.
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