BESTYRELSEN

Referat fra møde i Kliplev Lokalråd
7. december 2020
Sted: Kliplev Hallen, Kliplev Skolegade, Kliplev
Deltagere

Eskild Thaysen
Thomas Majholt
Hanne Lorenzen
Søren Frederiksen
Anders Jessen
Jens Veng
Thorkil Dahl Sørensen deltog alene virtuelt under dagsordenens
punkt 1.

Afbud
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Evt.
ansvarlig

1. Virtuelt møde med Kasper fra Aabenraa
Kommune om puljegruppen
Vi holdt et virtuelt møde med Kasper fra Aabenraa kommune om puljegruppen og de såkaldte ”blå sider”. Mødet varede en lille halv times tid.
Kasper havde inden mødet fremsendt et skriftligt materiale, som vi gennemgik sammen med ham.
Vi fik på mødet sat nogle uklarheder på plads, og der er nu styr på arbejdsfordelingen mellem kommune og lokalråd.
Den såkaldte ”puljegruppe”, der er lig med lokalrådets nuværende medlemmer, vil mødes regelmæssigt det næste ca. 1½ års tid. Der kan indleveres forslag fra Kliplevs borgere og foreninger med konkrete forslag til
projekter, som kan komme ind under de økonomiske midler, der ligger i
”Kliplev kan”-puljen.
Der forestår straks i det nye år en opgave i at få engageret ikke mindst de
lokale foreninger i Kliplev, således at konkrete projekter kan blive gennemført.
Lokalrådet vil derfor i starten af 2021 tage initiativ til at fortælle om de muligheder, der ligger i ”Kliplev kan”-puljen, over for byens borgere og foreninger.

Alle

2. Referat fra seneste møde (12.11.)
Eskild gennemgik i hovedtræk referatet fra bestyrelsesmødet den 12. november. Vi kom rundt om:
Anders har haft møde med Jørn Enig fra Kliplevs historiske forening. Der
bliver herefter udarbejdet en fondsansøgning om økonomisk støtte til en
forundersøgelse om fremtiden for museet ved Strågaards Smedie.

Anders

Nogle ekstraomkostninger vedr. madpakkehuset i Søgård Skov har beløbet
sig til 1.250 kr.
Thomas fortalte om servicetjek af Kliplevs hjertestartere. ”Brand og Redning” har ansvaret for løbende tjek af Kliplev-Hallens og brandstationens
hjertestartere. Det er derfor kun Daglig’ Brugsens hjertestarter, som vi
mangler at få helt styr på. Der er dog udført et gratis servicetjek i 2020.
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Eskild har talt med Aabenraa Kommunes landdistriktskoordinator Katrine
Callesen om de for os at se noget bureaukratiske procedurer, der lægges
op til i forhold til kommunen og de puljer, vi kan søge økonomi ved.
Pressemeddelelsen om Kliplev er set af rigtig mange. Den er således set af
ca. 27.000 personer.
Projektet vedr. en ny elektronisk informationspylon på Bjerndrupvej (over
for Daglig’ Brugsen) nærmer sig virkeliggørelse. Der er lagt ledninger og
kabler i jorden på stedet, men det ser ud til, at pylonen først bliver sat op i
starten af 2021.
Et forslag fra et af foreningens medlemmer om at etablere hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Bjerndrupvej ved broen over E45 ønsker lokalrådet ikke at støtte. Trafiktællinger viser således, at hastigheden på stedet i
forvejen ikke er særlig høj.
På næste møde drøfter vi et revideret oplæg fra Søren om medlemskontakt.

Søren

Vi vil i starten af 2021 indkalde byens frivillige grupper til møde (når/hvis
corona tillader det).

Lokalrådet

3. Fondsansøgninger/fondsdatabasen
Lokalrådet har nu fået fuld - og gratis - adgang til den største danske
fondsdatabase. Den åbne del af databasen kan ses på www.fonde.dk.
I de kommende måneder vil lokalrådet løbende holde sig orienteret om de
forskellige fonde og de ansøgningsfrister, der er.
Lokalrådet vil løbende indsende ansøgninger om konkrete projekter. I første omgang koncentreres indsatsen om at få søgt penge til en opgradering
af de to lege- og aktivitetspladser på Kirkegårdsvej og på Midtløkke.

Anders
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4. Lokalrådet bedes byde ind til Det Fælles
Udviklingsråd med viden og cases om konsekvenser af besparelser på bustransporten
Vi drøftede en henvendelse fra Det Fælles Udviklingsråd om vores holdning
til en reduceret busdrift til/fra Kliplev i dagtimerne (rute 227). Det er Sydtrafik, der har varslet ændringer i busbetjeningen, og de indebærer, at 2 af
8 daglige forbindelser til/fra Kliplev nedlægges.
Efter en snak herom kom vi frem til, at lokalrådet ikke ønsker at reagere på
Sydtrafiks beslutning.
Vi henholder os til, at der ved de løbende trafiktællinger viser sig, at der en
lav belægningsprocent på de 2 busforbindelser på under 0,004%. Det svarer til, at der i langt de fleste tilfælde ingen passagerer er i bussen. Engang
imellem - med flere dages eller ugers mellemrum – er der blot en enkelt og
ellers højst to passagerer med.
Eskild giver besked herom til Det Fælles Udviklingsråd.

Eskild

5. Deltagelse i virtuelt julearrangement i
Det Fælles Udviklingsråd den 9. december
Vi blev enige om ikke at deltage i dette arrangement. Eskild giver besked
videre til udviklingsrådet.

Eskild

6. Kommunens online kursus
Vi konstaterede, at det havde været nogle gode online-kurser, som
Aabenraa Kommune havde tilbudt alle interesserede lokale foreninger.
Der var tale om to kurser, dels et om Zoom og dels et kursus i ”Online
mødeledelse”
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7. Ibrugtagningstilladelse:
Madpakkehuset med redskaber
Lokalrådet fik en status på det nye Madpakkehus i Søgård skov.
Der har været arrangeret en god arbejdsdag for et par uger siden ved
Madpakkehuset, og det eneste der mangler er, at de redskaber og balancebomme, der er placeret på stedet, skal tjekkes en sidste gang. Bortset
fra det er projektet tilendebragt og færdigt.
Mette Kryhlmand fra Børne- og unge-gruppen tager sig af det fornødne.

Mette
Kryhlmand

8. Eventuelt
Vi har modtaget en henvendelse fra Jacob Jacobsen på Klostervang med
en ide, nemlig om vi vil overveje at arrangere en velkomstpakke til nytilflyttere til Kliplev, fx med at gennemføre et lille arrangement 1 eller 2
gange årligt.
Vi synes ideen er god. Der er dog den udfordring, at vi ikke nødvendigvis
får kendskab til alle nytilflyttere, men vi vil gerne på Facebook skrive lidt
om det. Søren er tovholder her.

Søren

Får vi meldinger fra interesserede vil vi prøve at igangsætte en eller anden form for velkomstarrangement eller en pakkeløsning.
Vi arbejder videre med ideen i 2021.
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Lokalrådets kalender
Januar – marts 2021
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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