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REFERAT 

BESTYRELSESMØDE - KLIPLEV LOKALRÅD 
KLIPLEV HALLEN, TIRSDAG 14. AUGUST 2019 

KL. 19.00 – CA. 21.00. 

 

Velkomst 

Thorkil bød velkommen, særligt til Katrine og Mia fra kommunen samt 

Anna fra CFBO. Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt, undtagen Jens 
Veng. 

      

1. Møde med Mia og Anna fra CFBO og kommunen.  

Drøftelse af planlægningen vedr. kommende byværksteder m.m. 

og den kommende proces med aktiviteter i efteråret. 

 

Vi havde en længere snak om projekt ”Kliplev Helhedsplan”, og 

vi fik en status på hvor projektet står lige nu.  

 

Der er foreløbig blevet indkredset følgende hovedindsatsområder:  

 

1. Projekt ”Søparken”  

(hvad skal den bestå af, skal et kommende fælleshus ligge her? 

o.a.) 

 

2. Projekt ”Byforskønnelse” 

(hvilke målsætninger har vi? Hvordan rekrutterer vi frivillige? 

Hvad med børnefamilierne, kan de engageres? 

3. LAR-projektet 

 

4. Naturstyrelsesprojekt 
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5. Rum for fællesskab  

 
6. Infrastruktur 

 

Vi fik herefter aftalt hvilke møder, der skal arrangeres i løbet af 

efteråret. Der bliver således arrangeret et såkaldt ”byværksted” og 
et ”fællesværksted”.  

Byværkstedet blev foreslået til enten lørdag den 21. september 2019 

eller den 5. oktober – begge dage kl. 09.00 - 14.00. (Anm: Det blev 
den 5.10.) 

Fællesværkstedet vil blive afholdt onsdag den 23. oktober 2019.  

 

Ved de to arrangementer vil byens borgere blive taget med på råd, 

og man vil dermed få indflydelse på præge projektets forløb. 

  

2. Kort referat fra mødet i juni og info om medlemstegningen. 

 

Vi gennemgik referatet fra seneste bestyrelsesmødet den 13.6. 

 

Vi noterede os med tilfredshed, at der nu er 193 betalende 

medlemmer af Kliplev lokalråd. Det er rigtig flot. De sidste 

hjælpere vil i den kommende tid besøge husstande i de distrikter, 

der endnu ikke har været kontaktet.  

 

Vi ville gerne sikre en automatisering af medlemstegningen. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med det i den kommende tid, men 

vi er dog lige nu stemt for, at vi bevarer den gruppe, der har tegnet 

medlemmer ved at ringe på hos de enkelte husstande. Vi ønsker 

ikke at gå over til Betalingsservice.  
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Vi diskuterede dernæst projektet ”Danmark redder liv”, hvor der 

via en app kan tilkobles en række frivillige i lokalområdet – som 

kan yde førstehjælp til personer, der fx pludselig får hjertestop i 

det offentlige rum. Der vil blive afholdt et orienteringsmøde i 

Kliplev Hallen for evt. interesserede inden længe.  

 

Eskild tager kontakt til en person fra ”Danmark redder liv”, som 

dukker op til orienteringsmødet. Hvis man melder sig som frivillig 
kræver det deltagelse i et førstehjælpskursus på 7½ time.  

Bestyrelsen bakker op om tiltaget, og vi vil meget gerne have 

indført en sådan frivillig funktion i Kliplev. 

 

Bestyrelsen var enige om ikke at udarbejde et svar på en 

kommunal høring om handleplan for lokalsamfundene i 
landdistrikterne med deadline 26. august.  

 

3. Drøftelse af Naturstyrelsens godkendelse af madpakke hus 

og legeredskaber.  
Planlægning, kontrakt og økonomi. Skrivelse fra Mette 
Kryhlmand. 

Bestyrelsen drøftede status på projektet om et madpakkehus. Vi 

blev enige om, at Thorkil og Eskild tager kontakt til Mette og Else 

mhb. på en gennemgang af kontraktudkastet.  

 

Vi præciserede, at alle omkostninger for projektet skal være med, 

inden vi kan tage stilling til det. 

 

 

 



Kliplev Lokalråd 

Bestyrelsen 

4 

 

 

4. Orientering om forslag til tiltag i efteråret og planlægning 

af mødeaktivitet og emner.  

Bl.a. LAR møder med os og forskønnelsesgruppen. Udstyrsrummet 

m.v. Ideer fra Jacob Jacobsen. 

 

Bestyrelsen drøftede et forslag om, at lokalrådet burde pleje 

området ved banegården. Det kan fx ske ved, at vi sørger for 

klipning af græs, og at der opsættes borde og bænke. Det kan være 

vi evt. kan få en sponsor koblet på, men der skal selvfølgelig 
samtaler med DSB, da det er deres grund. 

Vi blev enige om at bede forskønnelsesgruppen om at se på sagen. 

Vedr. udstyrsrummet afholdes der møde lørdag den 7. september 

kl. 10, hvor de frivillige hjælpere mødes sammen med 

forskønnelsesgruppen. Rummet, der er beliggende hos Jesper 

Hansen på Skolegade, er ikke færdigt endnu. Der mangler fx en 
afskærmning ind til Jesper Hansens privatbolig.  

Vi drøftede herefter det kommende LAR-møde i Kliplev Hallen. 

Alle borgere/husstande, der berøres af LAR, er inviteret og 

borgermødet foregår den 26.8. Vi diskuterede om vi fra lokalrådet 

har noget konkret vi kan bidrage med. Efter planerne starter etape 

1 ved Sdr. Landevej. Vi følger projektet nøje og forventer at 

Arwos formår at ”sælge” LAR-projektet, så det bliver taget godt 

imod af Kliplevs borgere.   
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5. Eventuelt  

Søren foreslog, at der arrangeres en såkaldt ”bylab”-

vandreudstilling, hvor nogle af plancherne, som Mia har 

udfærdiget, kunne vises offentligt, fx i Brugsen. Plancherne bør 

også fremvises den 13. november ved vores planlagte borgermøde. 

Det er ifølge Søren vigtigt, at vi er med til at udbrede kendskabet 

til projektet, og at der nu for alvor sker noget i Kliplev. 

Vi har modtaget forslag fra Jacob Jacobsen om en mulig 

hastighedsbegrænsning på Klostervang. Emnet gives videre til 

høring i infrastrukturgruppen.  

 

Vi havde desuden en kort snak om der evt. bør indføres nye regler 

for bilers parkering på den nordlige del af Lundtoftvej. Også dette 

emne vil infrastrukturgruppen tage med på sit næste møde.  

 

Endelig drøftede vi spørgsmålet om situationen i industriområdet 

ved Vestermarksveje efter at Eurobulk er flyttet fra byen. Hvilken 

effekt vil det få for lastbilparkeringer i området? 

Infrastrukturgruppen vil tage det emne op på sit kommende møde. 
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Kommende møder 

 

19.august kl. 17.00: Orienteringsmøde på Damms Gaard i Felsted. 

 

27. august kl. 16.00: Frivillig-dag. Der er tale om et møde, som 

Naturstyrelsen ved Inge Gillesberg har taget initiativ til.  

 

7. september kl. 10.00: Møde mellem de frivillige og 

forskønnelsesgruppen. 

10. september kl. 19.00: Bestyrelsesmøde i lokalrådet 

 

2. oktober kl. 19.00: Bestyrelsesmøde i lokalrådet 

 

5. oktober kl. 09.00 - 14.00: Afholdelse af byværksted 

 

23. oktober: Fællesværksted kl. 18.00 – 21.30  

 

6. november kl. 19.00: Bestyrelsesmøde i lokalrådet 

 

13. november: Borgermøde  

(mødedatoen afhænger af om Kliplev-Hallen er ledig den aften) 

 

 

Næste bestyrelsesmøde  

Lokalrådets næste bestyrelsesmøde finder sted den 10. 

september 2019 kl. 19.00 i Kliplev Hallen. 

 

Referent: Anders Jessen 


