BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
12. november 2020
Sted: Kliplev Hallen, Kliplev Skolegade, Kliplev
Deltagere

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

Afbud

Jens Veng
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Evt.
ansvarlig

1. Referat fra sidste møde (21.10.)
Eskild gennemgik i hovedtræk referatet fra bestyrelsesmødet den 21. oktober. Blandt opgaverne som ligger for er:
Anders holder møde med historisk forening ved Jørn Enig om en uge.

Anders

6 personer mødte frem lørdag den 24. oktober ved madpakkehuset, hvor
det hele er færdigt nu. Der mangler blot en ibrugtagningstilladelse via
Skov- og Naturstyrelsen. Lokalrådet tilbyder gerne at betale for den nødvendige prøvetagningsrapport, højst ca. 2.000 kr.
Søren søger om 2.000 kr. hos kommunen.

Søren

Pixi-udgaven er stort set uddelt til alle husstande i Kliplev og nærmeste
omegn. Stor tak til Løbeklubbens medlemmer for deres indsats.
Søren sender tlf. nr. på Bjarne Petersen til Thomas. Thomas tager herefter
fat i Bjarne vedr. hjertestarterne i byen.

Søren
Thomas

Forslaget om et Kliplev-blad tages op på et borgermøde (når vi kan holde
det igen).
Vedr. område- og byfornyelsen har Søren, Eskild og Anders haft en snak
med Kasper og Bo fra kommunen om planerne for to lege-/aktivitetspladser. Efter mødet var der enighed med kommunen om, at de planlagte aktivitets-/legepladser ikke kolliderer med by- og områdefornyelsen, og i stedet indgår som gode næraktivitetsområder. Muligvis skal der foretages en
ændring af lokalplanen for Midtløkke-kvarteret, men det er ikke sikkert, at
det bliver nødvendigt.
Vi har søgt økonomiske midler til vore lege-/aktivitetspladser hos Søgårdhusfonden, men det ser desværre ud til, at vi ikke får støtte herfra i år. Vi
er velkomne til at søge næste år.
Eskild har talt med Katrine om de procedurer, der lægges op til i forhold til
diverse ansøgninger til kommunen. Vi mener, at procedurerne er endog
meget komplekse.
Vedrørende ”Årets Landsby” var Katrine glad for at få en tilbagemelding på,
at lokalrådet har drøftet emnet. Hun har noteret sig, at vi ikke indstiller en
landsby i Aabenraa Kommune i år.
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2. Status på medieomtalen
Vi har modtaget første udkast til præsentationsvideoen om Kliplev. Filmen
skal nu igennem en efterbehandling ved kommunen, og den skulle være
færdig til den 17. november. Det er den dag, hvor vi oprindeligt skulle
have holdt borgermøde.
Der udsendes en pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune den 17. november. Udkast hertil er tidligere udsendt til medlemmerne af lokalrådet.
Eskild havde nogle ændringsforslag til pressemeddelelsesudkastet, og dem
accepterede vi. Rettelserne sender Eskild til kommunen.

Eskild

3. Kommunens tilbud om online-kursus

Vi har fra kommunen modtaget en teaser-video med et tilbud om to online-kurser for alle lokale foreninger, med titlen ”Hvordan går vi online med
lokalsamfundet?”
Se teaseren her: https://we.tl/t-uzJ25dzfqb
Kurserne er:
Kursus 1 - Kørekort i Zoom – hvordan kommer vi online i foreningen og
lokalsamfundet? Den 23. november kl. 19.30 - 20.15.
https://aabenraa.nemtilmeld.dk/489/ . Sidste frist for tilmelding er den 17. november.
___
Kursus 2 – Online mødeledelse - hvordan afvikler vi online møder med
succes? Den 2. december kl. 19.30 - 20.15. https://aabenraa.nemtilmeld.dk/490/ Sidste frist for tilmelding er den 26. november.
Anders lægger tilbuddet om de to Zoom-kurser ud på Facebook, så vore lokale foreninger kan få oplysningerne om dem.

Anders
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4. Anvendelse af den kommende Pylon
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, hvor Søren påtager sig opgaven med at fortælle nyt.

Søren

5. Opsætning af skilte/infotavler – oplæg fra
Anders/Søren
-

Oplæg om digitale infotavler

Søren uddelte et mindre oplæg om digitale infotavler. Vi diskuterede oplægget og var positive overfor forslaget. Vi kan starte i det små med digitale informationstavler 5 steder i byen, og tanken er, at vi hen over tid
kan udvide de digitale tilbud.
Omkostningerne til projektet er ikke til at vurdere præcist, men et tal på
ca. 250.000 kr. blev nævnt. Projektet kan måske virkeliggøres via penge
tilvejebragt fra ”Kliplev kan”-puljen.
Vi skal være opmærksom på de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger,
der følger med.
Søren og Anders arbejder videre med projektet.

Søren og
Anders

6. Hvordan styrker vi vore frivillige grupper?

Lokalrådet bør sikre, at vore frivillige grupper styrkes. Pt. har vi alene kun
3 fungerende grupper, nemlig infrastruktur, børn og unge og forskønnelsesgruppen.
Vi mangler dertil en del unge kræfter, men vi er selvfølgelig stærkt påvirket af corona-situationen, der gør det svært at mødes.
De tre grupper bliver via Facebook inviteret til at deltage i kommunens 2
Zoom-kurser (se under pkt. 3.)
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7. Borgerforslag over 60 km/t over motorvejen
Lokalrådet drøftede et forslag fra Jacob Jacobsen om en hastighedsbegrænsning på Bjerndrupvej over motorvejen på 60 km/t.
Søren fortalte, at der er blevet gennemført hastighedsmålinger på Bjerndrupvej over motorvejen. Den er pt. ”kun” på 74 km/t, og hastighedsovertrædelser synes ikke at være et aktuelt problem. Ved at nedsætte hastigheden til 60 km/t er der imidlertid risiko for, at det bliver svært for biler
at komme fra motorvejen, og at forslaget derfor medfører større problemer
end det løser.
Vi tog ikke endelig stilling til forslaget. Inden vi gør det vil vi nemlig afvente en ny hastighedsmåling, der vil blive foretaget efter færdiggørelsen
af vejen ud mod rundkørslen (vest for byen).
Eskild svarer Jacob Jacobsen.

Eskild

8. Oplæg til medlemskontakt
v. Søren
Søren havde til mødet udarbejdet et 4-siders oplæg, som vi gennemgik.
Oplægget blev principielt godkendt. Vi foreslog dog følgende tilføjelser:
a. Vi opfordrer så mange borgere som muligt til at deltage i det frivillige
arbejde.
b. Vi understreger, at lokalrådet er bindeleddet mellem kommunen og foreningerne.
c. Det skal tydeligt nævnes, at det er muligt at betale medlemskontingent
på forskellige måder, fx kontant, MobilePay og via bankoverførsel.
d. Den endelige udgave bliver i A5-format på 4 sider.
Søren udarbejder en ny version til næste møde.

Søren
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9. Nye mødedatoer i januar, februar og generalforsamling
Vi fastsatte følgende nye datoer for vores lokalrådsmøder:
Onsdag den 13. januar 2021 kl. 19.00
Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.30
Generalforsamling
Mandag den 15. marts 2021 kl. 19.00

10. Eventuelt
Vi diskuterede LAR-projektets nuværende situation. Alle bede i Kliplev
skulle nu være færdige.
Der er dog stadig problemer med planter, som mangler, og ikke mindre
end halvdelen af planterne er i restordre. Nogle bede ser pæne ud, mens
andre ligner et ukrudtskaos. Det er efter lokalrådets opfattelse ikke tilfredsstillende.
Det er blevet lovet, at der snarest kommer asfalt rundt omkring bedene.
Lokalrådet holder øje med, at det også rent faktisk kommer til at ske.
Især Søndre Landevej er blevet stærkt negativt berørt af de 3 bede, der
er blevet anlagt her. Netop her opleves det, at LAR ikke er hensigtsmæssig.
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Lokalrådets kalender
december 2020 – marts 2021
Mandag 7.december 2020 Lokalrådsmøde kl. 19.00
(efterfulgt af mindre juleafslutning – for lokalrådsmedlemmernes egen pengepung)
Onsdag den 13. januar 2021 Lokalrådsmøde kl. 19.00
Onsdag den 10. februar 2021 Lokalrådsmøde kl. 19.00
Tirsdag den 23. februar 2021 Lokalrådsmøde kl. 19.30
Mandag den 15. marts 2021 Generalforsamling kl. 19.00
Alle møder foregår i Kliplev Hallen.
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