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Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
23. februar 2021
Sted: Virtuelt via Microsoft Teams
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Eskild bød velkommen til et fuldtalligt lokalråd, også denne gang var vi med på Microsoft Teams.
Dagsorden blev godkendt.

Evt.
ansvarlig
1.

Referat fra sidste møde den 10.2.2021

Thorkild gennemgik punkterne i referatet fra seneste lokalrådsmøde den
10. februar 2021. Et enkelt udpluk blev særligt omtalt, nemlig at Michael
Beck fra Kværs nu er gået i gang med at lave det nødvendige baggrundsmateriale, hvorefter vi kan søge om byggetilladelsen hos kommunen.
Referatet blev herefter godkendt.

2. Planlægning af generalforsamling
Vi besluttede endegyldigt at aflyse generalforsamlingen, der oprindeligt var
planlagt til den 15. marts. Vi vil senere fastsætte ny dato, da vi ikke lige nu
ved, hvordan corona-situationen udvikler sig.
Eskild gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. Hertil var der kun
den bemærkning, at punktet ”Indkomne forslag” rykkes frem som punkt 5
på dagsordenen.
Vi agter at bede generalforsamlingen om at justere foreningens vedtægter.
Det gør vi, fordi vedtægterne bør passe sammen med de rammer, som lokalrådet fremover arbejder under i forhold til forskellige ansøgnings- og
støttemuligheder. Vi foreslår konkret at udvide foreningens formålsbestemmelse.
Søren vil til næste møde komme med forslag til ændringer i vedtægterne.

Søren
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3. Rum for fællesskab – ejerskab/drift
Eskild har talt med Kasper fra kommunen om ejerskab og drift af det kommende rum for fællesskab. Kasper foreslår, at vi går med til at kommunen
er ejer i opførelsesperioden og 5 år derefter.
Der er interesse for, at der kan etableres en lille biblioteksafdeling med
udlån baseret på frivillig lokal arbejdskraft, hvilket vil kunne bidrage positivt på indtægtssiden.
Principielt så vi gerne, at lokalrådet fik stor ejerskab og indflydelse, hvilket
fx kunne ske ved, at vi etablerer en selvejende institution.
Vi endte dog diskussionen med at bakke op om Kaspers forslag, ikke
mindst pga. økonomien.

4. Nyhedsbrev sammen med
menighedsrådet?
Lokalrådets kommende nyhedsbrev er nu i trykken, og det forventes udsendt inden længe til alle husstande i Kliplev. Det sørger Kliplev Løbeklub
for (mod beskeden betaling).
Søren kom med forslag om, at vi kunne overveje at sende nyhedsbreve ud
i samarbejde med menighedsrådet.
Vi diskuterede fordele og ulemper med dette forslag. Enden af diskussionen blev, at Søren til næste møde kommer med et konkret oplæg, som vi
vil drøfte.

Søren

Menighedsrådet har ikke været involveret i disse tanker.
I forhold til nyhedsbrevet havde vi også det tilbagevendende spørgsmål
oppe at vende, nemlig: bør/skal der være forskel på det arbejde lokalrådet
udfører i forhold til dels foreningens medlemmer og dels til alle byens borgere?
Det emne diskuterer vi videre.
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5. Listen over uafklarede punkter
Eskild havde inden mødet udsendt en liste over uafklarede punkter, som vi
med jævne mellemrum bør tage stilling til.
Vi gennemgik listen grundigt. Mange af emnerne behøver vi ikke at gøre
noget ved nu, men vi talte på mødet om:
•

Der er nu indgået skriftlig aftale vedr. Madpakkehuset.

•

Vi diskuterede om lokalrådet burde indføre retningslinjer for markering ved begravelser og ved runde fødselsdage i byen. Søren vil
tage emnet op over for Katrine og/eller det Fælles Udviklingsråd.
Andre lokalråd har måske retningslinjer, som vi kan læne os op ad.

•

En opdateret persondata- og privatlivspolitik for lokalrådet ligger
tilgængelig nu på hjemmesiden.

•

Thomas arbejder videre med så vidt muligt at sikre automatisk fornyelse af medlemskab. Betaling med kreditkort synes at være den
bedste løsning (en MobilePay-aftale er for dyr).

Søren

Thomas

6. Evt. forskud til Lokalhistorisk forening
Oplæg ved Anders
Museum Sønderjylland ønsker inden for kort tid at gå i gang med at udarbejde en rapport om Kliplev lokalmuseums fremtid. Lokalhistorisk forening
har fået et tilbud på en sådan rapport, som kommer til at koste ca. 20.000
kr. Vi diskuterede derfor, om det var muligt at lade lokalhistorisk forening
søge om støtte allerede nu fra ”Kliplev-Kan”-puljen. Der er imidlertid først
frist for modtagelse af ansøgninger den 23. april.
Vi blev enige om at opfordre lokalhistorisk forening til at søge om midlerne
hos ”Kliplev-Kan”-puljen. Først efter ansøgningsfristens udløb vil der blive
taget stilling til, om projektet kan støttes herfra, idet vi skal sikre ens hensyn til alle indkomne ansøgninger.
Indtil da må lokalhistorisk forening selv finansiere eventuelle omkostninger
til Museum Sønderjylland.
Anders følger i den kommende tid arbejdet sammen med Jørn Enig og Museum Sønderjylland.

Anders
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7. Langtidsparkering for lastbiler
Vi drøftede atter nye regler for lastbilers langtidsparkering i Kliplev. Et justeret notat var sendt til lokalrådet inden mødet.
Vi er fortsat enige om, at der bør findes en gangbar løsning, der sikrer vore
lokale vognmænd og deres chauffører muligheden for langtidsparkering af
deres lastbiler, især i weekenderne.
Vi peger på Kliplev Industripark som et alternativ til kommunens oprindelige udkast. Flertallet i lokalrådet var enige om, at der ikke tillades langtidsparkering på Kliplev Erhvervspark, men vi peger samtidig på, at en udvidet del af Vestermarksvej kan udpeges til langtidsparkering.
Vi diskuterede også om pladsen ved Lundtoftvej kunne/burde være større.
Søren opfordrede generelt til, at lokalrådet får øget fokus på betydningen
af at vi har attraktiv erhvervsjord liggende i Kliplev. Vi bør efter Sørens opfattelse have det tema med som en del af et fremtidigt udviklingsperspektiv for byen. Det var lokalrådets øvrige medlemmer enig i.
Notatet blev vedtaget af et flertal af lokalrådet, og Anders sender det nu til
Aabenraa Kommunes Teknik og Miljøudvalg.

Anders

Vi tager emnet op igen på næste møde.

8. Nye mødedatoer
Næste lokalrådsmøde finder sted den 15. marts 2021.
På det møde fastlægger vi en ny møderække for resten af foråret.

9. Eventuelt
Thomas kontakter Jacob Jacobsen vedr. projekt Hjertestarter. Vi har mulighed for i løbet af 2021 at koble os på 4 indsamlingsruter, hvorved vi
gratis får serviceret en hjertestarter i byen, fx den ved Brugsen i ét år. Det
er Hjerteforeningen, der står bag konceptet om en såkaldt ”Serviceplusaftale”).

Thomas
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Hanne fortalte kort, at hun har haft fat i Mona om projekt ”Ellevilde Enge”.
Mona vil gerne være frivillig hjælper, og derfor skal vi nu blot have afklaret, hvor i byen vi kan gå konkret i gang.
Anders vil rykke DSB (igen) for snarligt svar på, om vi kan få lov til at
pleje og vedligeholde arealet ved banegården. Netop det areal er oplagt til
at blive en del af projekt ”Ellevilde Enge”.

Anders

Hanne foreslog, at vi undlod at bruge Teams næste gang. Hun mente at
der var for mange problemer med lyd og billede. Eskild og Søren overvejer, om vi kan/bør bruge en anden platform næste gang.

Eskild/
Søren
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Lokalrådets kalender
Februar – marts 2021

Mandag den 15. marts 2021 Lokalrådsmøde kl. 19.00
Møder foregår i Kliplev Hallen - eller hvis det ikke kan lade sig
gøre - virtuelt.
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