BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
21. oktober 2020
Sted: Kliplev Hallen, Kliplev Skolegade, Kliplev
Deltagere

Eskild Thaysen
Thorkil Dahl Sørensen
Jens Veng
Hanne Lorenzen
Søren Frederiksen
Anders Jessen
Hertil 7 medlemmer af Kliplevs lokalhistoriske forening den første halve
times tid.

Afbud

Thomas Majholt

1

BESTYRELSEN

Evt.
ansvarlig

1. Møde med lokalhistorisk forenings bestyrelse
Eskild bød velkommen til 7 bestyrelsesmedlemmer fra Kliplevs lokalhistoriske forening.
Lokalhistorisk forening i Kliplev har sendt lokalrådet nogle ønsker om den
fremtidige udvikling for foreningen.
Foreningen ønsker med henvendelsen til lokalrådet at sikre, at den bliver
en del af byens fremtidige udvikling, og at hensynet til en fortsat drift af lokalhistorisk forening ikke overses.
Lokalrådet vil selvfølgelig gerne i dialog med lokalhistorisk forening, hvilket
så derfor blev gennemført på dette møde.
Jørn Enig fortalte indledningsvis, at der ikke er ret mange besøgende i det
lokalhistoriske arkiv. Enkelte kommer forbi for at aflevere arkivalier, men
ellers er der ikke mange på besøg i smedjen.
Enkelte kommer for at høre lidt om lokalhistorien, og andre ønsker oplysninger om egen familiehistorie tilbage i tiden.
Lokalhistorisk Forening kan godt fortsætte med arkiv og særudstillinger,
men det kan ikke fortsætte som museum uden større tiltag. Lokalhistorisk
Forening sidder til leje hos Straagaards Smedie.
Realistisk set er det ikke tænkeligt, at foreningen kan overleve på sigt –
medmindre der sker noget nyt.
Foreningens bestyrelse har derfor talt om forskellige muligheder, fx om lokalarkivet/museet kan lokke turister til. Måske kan der gennemføres udstillinger med temaer som fx branding af byen, Hærvejen, Kliplev i 1920erne
– eller andre lokalhistoriske temaer.
Man er i gang med at digitalisere dele af den nuværende billedsamling, og
man vil også gerne udvikle en eller flere brochurer om Kliplevs historie.
Ved den efterfølgende diskussion mellem lokalrådet og lokalhistorisk forening var alle enige om, at Kliplev bys historie også fremadrettet SKAL
være til stede i byen.
I debatten kom der en del gode forslag frem, og konkret tilbød lokalrådet
at få søgt en eller to fonde, så der kan gennemføres en forundersøgelse af,
hvad den strategiske fremtid kunne være for Lokalhistorisk forening (og for
Strågårds smedje).
Sigtet bør her være det fremadrettede – ret langt ud i fremtiden.
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En fælles arbejdsgruppe med en/to repræsentanter fra hver side vil i den
kommende tid udarbejde en fondsansøgning.

Anders/
Søren/
Jørn Enig

2. Referat fra sidste møde (23.9.)
Eskild gennemgik i hovedtræk referatet fra bestyrelsesmødet den 23. september. Blandt opgaverne som ligger for er:
Lokalrådet tager fat i Kasper fra Aabenraa Kommune for at få et møde i
stand.

Eskild

Søren har endnu ikke taget billeder af madpakkehuset, da området i skoven ikke er færdigt endnu. Der er dog indbudt til en fælles arbejdsdag lørdag i indeværende uge. Lokalrådet var enig om – grundet corona – ikke at
invitere til en officiel indvielse. Det må vente til senere.
Da Thomas ikke deltog i mødet var der ingen information om, hvorvidt
Thomas har haft kontakt til Bjarne Petersen om hjertestarterne i byen.

Thomas

Eskild fortalte, at Genner lokalråd udgiver et husstandsomdelt lokalblad 4
gange om året. I deres bladkomité er der 5 personer tilknyttet. Gennerbladet koster ca. 20.000 kr. om året, og udover lokalrådet deltager de lokale foreninger, fx menighedsrådet og andre. Økonomien sikres ved annoncering (fra 500 kr. op til 1.500 kr. for en annonce)
Vi vil tage ideen om et eventuelt Kliplev-blad op på et kommende borgermøde. Det er dog vigtigt, at vi får en gruppe af frivillige fra byen til at tage
sig af det arbejde - hvis interessen vel at mærke er til stede.

Eskild

Et forslag om en velkomstpakke til ny-tilflyttere til byen lader vi ligge indtil
videre på vores to-do-liste.

3. Planlægning af borgermøde 17.11.
Der var enighed om, at det planlagte borgermøde den 17. november i Kliplev Hallen ikke kan gennemføres på grund af corona-situationen.
Søren omtaler aflysningen i det kommende nyhedsbrev til medlemmerne.

Søren
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4. Udbringning af byfornyelsesprogram
uden for byen
Pixi-udgaven med omtale af områdefornyelsen er nu trykt, og den husstandsomdeles af Løbeklubbens medlemmer sidst i denne uge – eller i starten af næste uge.
Lokalrådet sørger selv for uddeling til nogle adresser lidt uden for Kliplevs
byskilte.

Et par stykker fra lokalrådet

5. Område-/byfornyelse
-

Styregruppen

-

Medieomtale (hvis vi ikke holder borgermøde)
Initiativpuljen ”Kliplev kan”

Styregruppen
Eskild har talt med Aabenraa Kommune om den fortsatte proces vedr. Kliplevs område- og byfornyelse. Kommunen har endnu ikke udpeget en rådgiver til styregruppen.
Kommunen er ved at foretage visse organisationsændringer, og en rådgiver bliver først udpeget engang i starten af 2021. Det første fælles møde
skal afklare, hvad styregruppen skal arbejde med.
Medieomtale
Der skal aftales et snarligt møde med Kasper fra kommunen om det PRmæssige i den forbindelse.

Eskild

Initiativpuljen
Initiativpuljens materiale, som vi har fået udsendt forleden, vurderes til at
være for tungt og indviklet. Man har andre steder i kommunen anvendt en
arbejdsmodel, hvor styregruppen ordnede det hele, men det var for stor en
mundfuld for de pågældende styregrupper, så det vil kommunen ikke gentage.
I stedet vil kommunen gøre det på den måde, som er beskrevet i det blå
materiale om ”Initiativpuljen”.
Vi er dog betænkelige, for det synes at være ret bureaukratisk.
Også her skal vi have afholdt et møde med Kasper ved kommunen i nær
fremtid.

Eskild
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6. Svar til kommunen (Katrine)
– Legepladsinspektion
- Retningslinjer grundtilskud

Eskild vil som svar på en henvendelse fra kommunens landdistriktsrådgiver Katrine give udtryk for lokalrådets opfattelse af, at der er alt for megen administration og bøvl i forhold til de små beløb, vi kan søge om.

Eskild

I sammen svar understreges, at vi arbejder frivilligt, og at vi generelt mener, at ting skal kunne fungere enkelt og ligetil i samarbejdet mellem
kommune og lokalråd.

7. Indstilling til årets landsby
Efter en kort diskussion blev lokalrådet enig om ikke i år at indstille en
landsby til ”Årets Landsby”.
Vi føler ikke, at vi er tilstrækkeligt rustet til at komme med en sådan indstilling.

8. Kan vi flytte bestyrelsesmødet den 9. december?
- falder sammen med møde i Det Fælles Udviklingsråd
Det blev besluttet at flytte bestyrelsesmødet fra den 9.12. til den 7.12. kl.
19.00.
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9. Hvordan får vi størst mulig indflydelse på
hvad der vises på den nye pylon, som kommer
på Bjerndrupvej?
Den pylon, der skal opstilles på Bjerndrupvej over for Daglig´Brugsen, har
nu været i høring, og der er ingen, der har klaget. Det ser således ud til, at
pylonen bliver opstillet inden årets udgang.
Lokalrådet glæder sig til pylonen, så den kan bruges af Kliplevs borgere og
lokale foreninger. Vi vil gerne kunne vise så meget lokalstof som muligt på
pylonen.
Det er Tom Wienke fra Aabenraa kommune, der står for det praktiske.
Kommunen har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan pylonen kan
anvendes.
Søren sender til alle lokalrådsmedlemmer et link, hvor vi kan læse alle oplysninger, som kommunen har om pyloner.

Søren

Søren foreslog, at vi – for et engangsbeløb - burde købe rettigheden til lokalt at råde over pylonens indhold i så og så lang tid. En sådan løsning kan
blive til stor fordel for Kliplevs mange foreninger.
Når vi har læst materialet fra kommunen, drøfter vi sagen igen. Det sker
på næste bestyrelsesmøde.

Søren/
Eskild

10. Opsætning af skilte/infotavler
Lokalrådet fik udleveret et oplæg med forslag og ideer til placering af nye
infotavler i Kliplev by. Oplægget indeholder også konkret forslag til indhold.
Oplægget er udarbejdet af Anders og Søren. Anders gennemgik det kort for
lokalrådet.
Lokalrådet tager stilling til oplægget senere. Vi skal især blive enige om vi
ønsker at arbejde for digitale tavler, eller om vi kan ”nøjes” med almindelige ”analoge” skilte.
Vi tager emnet op igen på næste møde. Søren vil inden det møde udsende
et yderligere oplæg om digitale infotavler.

Eskild/
Anders/
Søren
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11.Oplæg til medlemskontakt
v. Søren

Søren udleverede et mindre oplæg om bedre kontakt til vore medlemmer.
Han lagde herefter op til diskussion i bestyrelsen om indholdet af oplægget, kaldet ”Velkommen i fællesskabet”.
Vi blev enige om hver især at sende Søren eventuelle forslag til indhold af
oplægget senest den 4.11. Emnet er på dagsordenen på næste lokalrådsmøde.

Alle

12. Eventuelt
Søren opfordrede til, at man kommende mandag tog ud til det kommende
biogasanlæg vest for Kliplev. De første biogastanke bliver nemlig rejst den
dag.
Anders fortalte, at lokalrådet netop har ansøgt økonomiske midler hos
Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje. Hvis vi får penge herfra, går
pengene til vores kommende ”Kliplev aktivitetsland”-projekt med to legeog aktivitetspladser på Kirkegårdsvej og Midtløkke.
Vi aftaler på næste lokalrådsmøde i november datoer for vore møder for de
første måneder af 2021.
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Lokalrådets kalender
november– december 2020
Torsdag 12.11. Lokalrådsmøde kl. 18.30
Mandag 7.12. Lokalrådsmøde kl. 19.00
(efterfulgt af mindre juleafslutning – for lokalrådsmedlemmernes egen pengepung)
Begge møder foregår i Kliplev Hallen.
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