
 
 

REFERAT FRA BORGERMØDET I KLIPLEV-HALLEN 

TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2022 

 

Formanden bød velkommen, og han gennemgik aftenens program. 

Derefter gennemgik bestyrelsen på skift de emner, som lokalrådet har 

arbejdet med siden sidste borgermøde i foråret. Bl.a. om: 

Lysforhold ved stier og skole 

Asfalt i byen  

Chikaner på Klostervang (Udføres i foråret 2023).  

Overgang ved skole til hallen 

Forpladsen ved hallen med slidlag m.v.  

Aktivitetspladsen på Kirkegårdsvej 

Bikestation ved Brugsen 

Aktiv Sommer 

Nye hjertestartere rundt om i Kliplev 

Opråb om flere medlemmer 

Udbygning af Klippigården 

Rum for Fællesskab.  

 

Til sidst omtalte vi de nye virksomheder ved Industriparken og lidt om den 

forventede fremtid ude i Erhvervsparken og i området vest for motorvejen. 

Der var mange spørgsmål om lysstanderne, men det har vi ikke den store 

indflydelse på, da det er kommunen, som køber ind.  

Til sidst fortalte vi om en ny  tidsplan for udbredelsen af fjernvarme i Kliplev 

hvilket betyder, at undersøgelser kan gå i gang i november 20222. I 3-4. kvartal 

2023 kan det fysiske arbejde indledes. Det var man meget tilfredse med, og 

lokalrådet følger op på det løbende og vil informere om udviklingen. Derefter 

omtalte vi de nye virksomheder i Kliplev Industripark. 

Derefter fortale Mette fra Klippigården om børnehavens nuværende forhold 

og tilstand. Det går rigtig godt og både børn og voksne trives.    

Der blev vist en video om indsatsområder og dagligdag, og det blev meget flot 

modtaget, og Mette fik stor ros. Hun fortalte meget om både børnehave,  



 
 

vuggestuen og børnehytten, og man glæder sig til nybygningen til en pris på ca. 

7 millioner kroner 

Derefter fortalt Jan fra Kliplev Skole om skolens hverdag og fremtid.  Han 

gjorde det også rigtigt godt, og der var fine resultater at fremvise om børnenes 

trivsel, hvilket glædede alle i salen. 

Også Jan havde en video med om skolen, og den blev godt modtaget - med 

bifald. Begge gjorde det således rigtigt godt. 

Derefter fortalte Leif Poulsen om BoligSyd og om hvordan man planlægger  

kommende boligprojekter generelt og i Kliplev. Det er op til os selv at gøre den 

første indsats og komme med ideer og steder til boliger. Lokalrådet vil arbejde 

videre i den kommende tid.  

Mødet sluttede kl. 21.15. 

 

 

 


