BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
13. januar 2021
Sted: Virtuelt via Messenger
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 Messenger.
Dagsorden blev godkendt, og vi gik herefter i gang med den, jf. nedenfor.

Evt.
ansvarlig
1.

Referat fra sidste møde den 7.12.2020

Eskild gennemgik de enkelte emner i referatet fra seneste lokalrådsmøde
den 7. december 2020.
Vi havde kun få præciseringer til:
Vedr. hjertestarteren ved Kliplev Hallen er det hallen selv, der er ansvarlig
for den.
Sydtrafiks forslag om busrutenedlæggelse til/fra Kliplev på visse tidspunkter i dagtimerne tages op i infrastrukturgruppen på sit næste møde. Umiddelbart ønsker lokalrådet dog ikke at foretage sig noget, da benyttelsen af
de pågældende busser ligger på et meget lavt niveau, og derfor næppe
kommer til at påvirke Kliplev.
Eskild fortalte, at det havde været godt med tilbuddet om et Zoom-kursus.

Søren

Vedr. velkomstpakke: Søren tilbød at komme med et oplæg om, hvordan
en velkomstpakke for nye tilflyttere til Kliplev kan se ud.
Referatet blev herefter godkendt enstemmigt.

2. Puljen ”Kliplev kan”
Samarbejdsaftale – Retningslinjer – Områdefornyelsen - Årshjul/tidsplan - Spørgsmål til stillingtagen - Ansøgningsskema skabelon –
Onepage – Info til Kliplevs borgere
Eskild gennemgik de enkelte punkter og følgende kan konkluderes:
Samarbejdsaftalen med Aabenraa Kommune er underskrevet og afleveret.
Lokalrådet havde ingen bemærkninger til de foreslåede retningslinjer og til
områdefornyelsen. Vi godkendte også principielt årshjulet, men vi ser
gerne, at vi i år skubber vi 1. ansøgningsrunde til april.
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Vi mener nemlig, at der er et stort tidspres foran os, hvis den foreslåede
tidsplan skulle holde. Vi tror ikke på, at vi kan nå at orientere foreningerne
om ”Kliplev kan”-puljen, når første ansøgningsfrist ligger allerede i slutningen af februar.
Eskild vil hurtigt tage kontakt til Kasper på kommunen med henblik på at
høre, om det er muligt at lempe den stramme tidsplan. Vi er især hæmmet
af, at foreningerne stort set ikke kan mødes lige nu pga. coronasituationen.

Eskild

Mht. ansøgningsskemaet og den fremsendte ”One-page”-folder kunne vi
også her godkende dem.
I diskussionen kom der dog forslag om, at vi samler al information til byens
borgere i en pakke med 4 elementer:
et nyhedsbrev
en one-page-folder
vores nye medlemsfolder
samt et ansøgningsskema + kort omtale af ”Kliplev kan”-puljen.
Materialet kan husstandsomdeles i kuverter, hvor der på omslaget er en
positiv og spændende tekst. Vi håber at få KLOMK til at stå for husstandsomdelingen.
Det samme materiale vil vi også lægge på hjemmesiden og på de sociale
medier.

Søren

Søren vil snarest gå i gang med at konkretisere denne pakkeløsning.

3. Status på LAR-projektet
Søren redegjorde for status på LAR-projektet.
Efter hans opfattelse er der for mange mangler rundt omkring i byen, og
han mener, at Kliplevs borgere i alt for lang tid har lidt under de uhensigtsmæssige forhold.
Byen er ikke pæn, der er problemer med vand, der står rundt omkring,
bedene er ikke pæne, der samler sig skidt rundt omkring, og nogle steder
er det nødvendigt at have røde kegler stående. Visse bede er placeret forkert (på Sdr. Landevej), og manglende asfalt er et problem. Der er også
konstateret et forkert fald i forbindelse med visse indkørsler, hvilket bevirker, at der ved kraftig regn løber vand ind i folks haver.
Løsningen på Aagade synes dog at være i orden.
Vi ved stadig ikke, hvornår hvad bliver færdigt, ej heller om det overhovedet sker. Det er tidligere lovet, at tingene nok skulle blive ordnet, men der
er ikke sket noget i lang tid. Vi fik fx at vide, at projektet skulle have været helt færdigt den 1. november 2020, men det er ikke sket.
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LAR-projektet bør derfor efter Sørens opfattelse tages op med ledelsen i
Aabenraa kommune ved et (virtuelt) møde sammen med de forskellige involverede parter, herunder Arwos. Evt. kan der arrangeres en åstedsforretning i Kliplev, hvor udvalgte personer konkret kigger på forholdene
(max. 5 personer).
Lokalrådet var enig i Sørens betragtninger og bakker op om, at noget bør
ske så hurtigt som muligt.
Søren lovede at få aftalt et fælles møde med kommunen og Arwos. Fra lokalrådet deltager Eskild og Søren.

Eskild og
Søren

4. Anvendelse af den kommende pylon
Søren havde inden mødet rundsendt et link til Aabenraa Kommunes hjemmeside, hvoraf retningslinjerne for brug af kommunens pyloner fremgår.
I diskussionen om brugen af en pylon lagde vi vægt på, at vi ønsker mulighed for at kunne råde over et vist antal annoncer, der udelukkende vises
på Kliplevs pylon. Især er det vigtig for os, at vore lokale foreninger skal
have den mulighed.
Den nye pylon kommer til at stå på Bjerndrupvej over for Daglig’ Brugsen,
og den forventes opsat og taget i brug i løbet af januar/februar 2021.
Søren lagde vægt på, at lokalrådene rundt omkring i kommunen efter hans
opfattelse bør være aktive spillere i en justering af de nuværende retningslinjer, som kommunen anvender ved brug af pyloner.
Det blev foreslået, at vi henvender os til kommunens fælles udviklingsråd,
for at vi ad den vej presser på i forhold til at kommunens forskellige lokalråd bliver inddraget. Det er vigtigt, at det bliver muligt med lokal annoncering på de enkelte pyloner.
Eskild vil drøfte det med Severin Sivesgaard, der er ny formand for det fælles udviklingsråd i Aabenraa Kommune. Eskild vender tilbage til lokalrådet,
når han har talt med Severin.

Eskild
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5. Oplæg til medlemskontakt
Vi drøftede et oplæg om medlemskontakt, som Søren havde sendt til lokalrådet umiddelbart før mødet.
Vi syntes overordnet, at Sørens oplæg var godt, hvorfor vi tilsluttede os
det – dog tilføjet et par kommentarer om småændringer i navne + rettelse
af stavefejl.
Vi ønsker tilføjet postadresse + tlf.nr. + mailadresse til lokalrådsmedlemmerne.
Søren retter oplægget til, som herefter er endeligt godkendt.

Søren

6. Fondsansøgninger (status)
Anders fortalte kort om, hvor langt vi er nået med vore fondsansøgninger.
Vi har tidligere søgt om penge til vores aktivitets-/legeplads-projekt hos
kommunens såkaldte bæredygtighedspulje. Der er ikke truffet en endegyldig beslutning endnu, men Kommunens Vækstudvalg for land og by har
indstillet vores ansøgning om 500.000 kr. til godkendelse i økonomiudvalget – dog mod at vi selv stiller med en egenfinansiering på 125.000 kr.
En endelig afgørelse foreligger efter næste møde i byrådets økonomiudvalg den 19. januar 2021.
Anders fortalte endvidere, at lokalrådet har søgt om yderligere 200.000 kr.
hos Sydbank-Fonden. Der kan ventes svar herfra engang i marts/april
2021.
I den kommende tid vil vi arbejde videre med andre fonde, idet der er
identificeret 15 andre fonde, som kunne være interessante for os.

Anders
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7. Eventuelt
Anders og Søren fortalte, at kommunens udvalg for teknik og miljø netop
har drøftet nye regler for lastbilers langtidsparkering i Aabenraa kommune.
I kommunens oplæg foreslås, at der gives mulighed for lastbiler at parkere
i op til 72 timer i Kliplevs industriområde ved Vestermarksvej. Samtidig er
et tidligere forslag om at tillade langtidsparkering i Kliplev Erhvervspark
taget ud, efter at to lokale firmaer i området har indsendt en klage til
kommunen.
Muligvis kan et andet område komme i spil, idet der er p-plads (samt vendemulighed) til lastbiler ved den ny asfalterede vej, der er etableret nord
for Bjerndrupvej (umiddelbart vest for motorvejens frakørsel fra nord).
Vi drøftede sagen, men kom ikke til nogen konklusion, og vi tager sagen
op igen ved næste lokalrådsmøde.
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Lokalrådets kalender
Februar – marts 2021
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 eller - hvis det ikke kan lade
sig gøre - virtuelt.
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