REFERAT
GENERALFORSAMLING I KLIPLEV LOKALRÅD
KLIPLEV KULTUR- OG IDRÆTSCENTER
MANDAG 14. JUNI 2021 KL. 19.30 – 20.45.
Formanden for Kliplev Lokalråd, Eskild Thaysen bød velkommen til 30 deltagere.
Han henviste til den udsendte dagsorden, som blev godkendt.

1. Valg af dirigent
Dennis Wierper blev foreslået – og valgt – som dirigent. Generalforsamlingen blev herefter erklæret
for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Eskild Thaysen og Thorkil Dahl-Sørensen fremlagde i fællesskab bestyrelsens beretning for året
2020 og frem til i dag.
Thorkil Dahl-Sørensen kom i sin del af beretningen ind på følgende:

”Det har været et meget specielt år for os alle, men også for arbejdet for bestyrelsen i Lokalrådet.
Vi har ikke kunnet holde borgermøder eller arbejdsgruppemøder pga. Corona restriktionerne, og
derfor har vi ikke kunnet møde medlemmerne af Lokalrådet, sådan som vi gerne ville. Men nu har
vi planlagt et borgermøde til onsdag den 6. oktober 2021.
Siden sidste generalforsamling i juni 2020 har vi specielt arbejdet med Områdebyfornyelsesprogrammet, som vi jo har sammen med Aabenraa Kommunes forvaltning. Vi fik
programmet vedtaget rent administrativt i efteråret, både i kommunalbestyrelsen og Vækstudvalget.
Dermed er pengene øremærket til byfornyelsen i Kliplev. I alt ca. 6,5 mill. kroner.
Bl.a. puljen ”Kliplev Kan” til lokale initiativer m.v. er der afsat 1,0 mill. kr. Næste frist er 1. august
2021. Denne pulje støtter lokale initiativer og fællesskaber i områder, og ideerne skal gavne
lokalsamfundet. Alle kan søge om penge til almennyttige formål inden for rammerne af
byfornyelsesprogrammet. Læs mere på hjemmesiden. Vi har modtaget ønsker fra Lokalhistorisk
Museum, og der følger nok snart en ansøgning fra LIF.
Vedr. Rum for Fællesskab er der afsat 3,2 mill. kr. Vi arbejder med en model ved Hallen, med et
rundt indgangsparti syd for hallen ud mod Skolegade og et Kulturhus eller et fælleshus lidt mod øst.
Hertil en sideløbende bygning fra nuværende indgangsparti. I alt ca. 500 m2. Penge fra fonde kan
betyde meget, og vi arbejder videre med en nyvalgt rådgiver fra kommunen.
I det udsendte materiale, som er husstandsomdelt i foråret, kan man læse mere. Vi har en
styregruppe nedsat af lokalrådet med 4 medlemmer fra rådet og repræsentanter for Hallen og
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skolen. Det er Anders, Søren, Eskild og undertegnede samt Jens fra Kliplev Kultur- og
Idrætscenter. Vi mangler lige nu en ny skoleleder.
Vi har nu en samarbejdsaftale med kommunen og arbejder videre med en valgt rådgiver og forvaltningen. Der arbejdes videre med planer for udvidelse af Hallen mod øst ud mod Skolegade.
Vi er i gang med vore aktivitetspladser i Kliplev, nemlig på Kirkegårdsvej og Midtløkke. Vi har
valgt at starte med projektet på Kirkegårdsvej. Vi arbejder lige nu med plantegninger og har
samarbejdet med flere aktive personer i Kliplev vedr. indholdet.
Der er udviklet en præsentationsvideo omkring byfornyelsesprogrammet, og den kan I se på
hjemmesiden. Den er set af ca. 30.000 personer.
Vedrørende Madpakkehuset, så vil vi gerne holde en indvielse med en lille fest. Pladsen fungerer og
stor tak til Mette og Else for deres engagement m.m.
Vi har diskuteret langtidsparkering for lastbiler med parkering op til 72 timer. Lokalrådet er blevet
hørt, og der er nu mulighed for en midlertidig brug af Kliplev Industripark til langtidsparkering.
Man ønskede ikke en udvidelse af langtidsparkering på Vestermarksvej.
Herudover har vi haft møder med Kliplev lokalhistoriske forening og Straagårds smedje omkring
”Kliplev Kan puljen,” En konsulent fra Museum Sønderjylland har nu udarbejdet en rapport om
fremtiden for museet. De har søgt om penge fra KliplevKan puljen, og vi er meget positive over for
det projekt.
Der er som bekendt opsat en ny infotavle ved Bjerndrupvej, og der arbejdes med mere lokalt stof på
tavlen til rimelige penge. Det emne bliver drøftet i Det Fælles Udviklingsråd.
Vi har også i år første gang uddeling af Årets Klipling 2021, hvilket vi foretager i aften umiddelbart
efter generalforsamlingen.
Vi har også beskæftiget os med projekt ”Ellevilde Enge”, hvor der er fokus på mulighed for ny
biodiversitet, og her har vores bestyrelsesmedlem Hanne Lorenzen teten. Aabenraa Kommune er
med i forhold til et tema, kaldet ”Den vildeste Kommune”. Vi taler her om at få skabt bedre vilkår
for insekter, sommerfugle m.m. på de grønne græsområder.
Vi har en del blomsterkummer rundt omkring i byen sammen med bænke og borde.
Blomsterkummerne i Kliplev er som den danske sommer, de går og de kommer, da de er flyttet en
del rundt i byen. Jeg retter en særlig tak til August for maskinhjælp m.v.
Frakørselsskilt nr. 73 ved Kliplev er nu opsat. Der skal lyde en særlig tak til Saugstrup, som
desværre ikke nåede at opleve det.
Der kører herudover en diskussion om evt. ændring af buslommer og parkering/indgangs-forhold
ved Hallen. Trafikudvalget har holdt møde med Hallen og Lokalrådet. Vi skal mødes med dem igen
sidst i juni.
Her til sommer gennemfører vi ”Aktiv sommerferie” i Kliplev. Man kan se programmet på Kliplevkalenderen, og der er rigtig mange tiltag i ugerne 26 og frem til 31.
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Forårsmarked 2021 var et nyt tiltag, da det blev gennemført rundt om i hele byen. Der skal lyde en
stor tak til alle frivillige og til Brugsen. Vi fik et overskud på 4.500 kr. på dagen, og alle de penge er
gået ubeskåret til vore aktivitetspladser.”
Eskild Thaysen kom i sit indlæg ind på følgende:
”Vi har været så heldige, at der er nogle fonde og puljer, som har betænkt os med forskellige beløb
til vores nye aktivitetspladser, og det vil vi gerne sige tak for.
Vi har fra:
Kommunens Bæredygtighedspulje fået tilsagn om
Norlys Vækstpulje har givet tilsagn om
Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss
Sydbank Fonden
SBS Biogas
I alt

500.000 kr.
200.000 kr.
50.000 kr.
30.000 kr.
25.000 kr.
805.000 kr.

Uden disse tilsagn kunne vores projekt ikke gennemføres, så det siger vi mange tak for.
Fra kommunen får vi årligt:
Et grundtilskud på 5.000 kr.
Et tilskud på 2.000 kr. til udgifter i forbindelse med vedligehold af grønne områder m.m.
Et tilskud på 2.000 kr. til sikkerhedsgennemgang af legepladser.
Det vil vi også gerne sige tak for.
Endelig vil vi gerne rette en særlig tak til Brugsen. Her er ingen beløb sat på, men Brugsen er altid
meget velvillig indstillet, når nogen spørger om hjælp til et eller andet. Og det sker mange gange i
løbet af året.
Så vil jeg gerne sige tak til alle de frivillige i vores undergrupper.
Ikke mindst til Børn- og ungegruppen, som gør en kæmpe indsats konstant for at sætte nye ting i
gang – f.eks. madpakkehuset, legepladserne, aktiviteter for børn i sommerferien – bare for at nævne
noget af det.
Og til Forskønnelsesgruppen – både dem, som tager sig af blomsterkummer og dem, som hver d. 1.
lørdag i måneden møder op for at få byen til at blomstre og til at se renere og pænere ud.
Men også til dem, som individuelt har påtaget sig en opgave af en eller anden art til gavn for vores
by skal der lyde en tak.
En tak skal også lyde til alle de foreninger og enkeltpersoner, som gør en kæmpe indsats for at
aktivere hovedsageligt børn i sommerferien. Det er helt fantastisk så mange ting, der bliver sat i
gang.
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Og tak til alle dem, som har deltaget i Hjerteforeningens indsamling for nylig. Det har medført, at
hjertestarteren ved Brugsen igen i år kan serviceres og tjekkes helt gratis.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. Og jeg vil godt
rette en særlig tak til Anders og Søren, de har virkelig brugt mange timer specielt i forbindelse med
vores aktivitetspladser.
Uden frivillige kom vi ingen vegne så - tak til jer alle.
Som I nok kan høre, så er der rigtig mange, som gør en frivillig indsats til gavn og glæde for os alle
sammen. Men det betyder jo også, at der er brug for mange frivillige.
Det at lave frivilligt arbejde er ikke kun sure pligter. Det er faktisk ret hyggeligt og skaber mange
gode sociale relationer, så derfor vil vi gerne opfordre alle, som har mulighed for det, til at deltage.
Det er ikke afgørende, om man deltager meget eller lidt, al frivillig hjælp er velkommen.”
***
Dennis Wierper gav herefter debatten fri, og der kom følgende bemærkninger fra deltagerne på
generalforsamlingen.
De var:




Der blev spurgt, om den elektroniske infotavle på Bjerndrupvej (over for Brugsen) står med
skærmen den forkerte vej. Hertil svarede Søren Frederiksen, at den oprindelige placering af
infotavlen skulle have været ovre på den anden side af vejen, men at den løsning ikke
kunne realiseres. Det er desværre ikke muligt at ændre infotavlens placering, ej heller
skærmens retning.
Der var stor ros til lokalrådet for et godt forårsmarked i maj. Der havde været mange
mennesker i byen den dag, og det var positivt, at arrangementet var fordelt over store dele
af byen

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Godkendelse af regnskab
Kasserer Thomas Majholt fremlagde regnskabet for 2020, der udviste et årsresultat på 513,15
kroner.
I årets løb har der været indtægter på 94.791,49 kr. (heraf udgør medlemskontingenterne 21.950
kr.). Udgifterne udgjorde 94.261,34 kr. Foreningens egenkapital udgør 65.608,94 kr.
Regnskabet er blevet revideret af de 2 eksterne revisorer uden anmærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.
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4. Fastsættelse af kontingent
Eksil Thaysen fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen til også fremover at udgøre kr.
150,- pr. husstand og kr. 100,- for enkeltpersoner.
5. Indkomne forslag (vedtægtsændringer)
Bestyrelsen havde foreslået en ændring i foreningens vedtægter, nemlig som følger:
§ 3 Formål
”Formålet med Kliplev Lokalråd er at være en neutral forening, der udelukkende har det formål at
fremme hele byen Kliplevs drift og udvikling og fremme byen som et stærkt og tidssvarende
lokalsamfund. Lokalrådet skal være en handlekraftig organisation, der bakker de bestående
foreninger, virksomheder og borgere op – også i enkeltstående projekter.
I daglig gænge skal den fungere som paraplyorganisation ved at koordinere de forskellige
foreningers arbejde, så de får mest muligt ud af deres indsats.
Den skal fungere som bindeled mellem Aabenraa Kommune – både som ”lobbyorganisation” for
byen, og modsat være med til at formidle kommunens beslutninger, ressourcer og informationer til
byens foreninger og borgere.”
§ 4 Medlemskab.
Ny foreslået tekst lyder:
”Foreningen er åben for alle bosiddende i Kliplev og omegn. Fuld medlemsret indtræder ved
indbetaling af årskontingent. Medlemskab gælder fra 1.4. – 31.3.
Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder
medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på
generalforsamlingen eller i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen.”
§ 6 Generalforsamling
Rækkefølgen af dagsordenen på generalforsamlingen var foreslået ændret således, at punktet
”Indkomne forslag” (der hidtil har været punkt 7) flyttes op som punkt 5 på dagsordenen.
***
Alle vedtægtsforslag blev efter en kort diskussion - inklusive en læsepause undervejs – vedtaget
enstemmigt af generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen
Der var 4 medlemmer på valg til bestyrelsen, nemlig Thorkil Dahl Sørensen, Thomas Majholt, Jens
Veng og Anders Jessen.
Alle modtog genvalg, og de blev genvalgt af generalforsamlingen.
7. Valg af op til 2 suppleanter
Genvalgt blev Mona Lessow og Mette Kryhlmand.
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8. Valg af 2 revisorer
I 2020 var revisorerne Jacob Jacobsen og Svend Aage Slothuus. Begge indvilgede i at fortsætte, og
de blev enstemmigt genvalgt for 2021.

9. Valg af op til 2 revisorsuppleanter
Dan Jacobsen og Anders Jensen blev genvalgt som revisorsuppleanter.
10. Eventuelt
Der kom enkelte emner op under dette punkt, her gengivet i stikordsform:







Det blev henstillet til, at der snarest findes en løsning mht. en mindre ombygning ved den
garage på Skolegade, hvor lokalrådets haveredskaber opbevares.
Det blev spurgt, om lokalrådet kunne overveje at indkøbe en fliserenser
Det blev foreslået, at lokalrådet gør en ekstra indsats for at sikre, at der fremover er nok
frivillige, der hjælper til med at forskønne byen den 1. lørdag i måneden.
Det blev bl.a. foreslået, at der tages direkte personlig kontakt til evt. interesserede frivillige.
Vil lokalrådet overveje at markedsføre den frivillige indsats ved opslag på skærmen i
Brugsen?
Det blev anbefalet at der også fremover er en skraldeplan ved legepladsen på Kirkegårdsvej

Dennis Wierper konstaterede, at der ikke var flere der ønskede ordet. Han afsluttede derfor
dirigentjobbet ved at give ordet til formanden. Eskild takkede Dennis for dennes dirigentrolle, og
han afsluttede herefter mødet.
***
”Årets Klipling 2021”
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen udnævntes ”Årets Klipling 2021”. I Eskild
Thaysens tale begrundede han valget af dette års prismodtager, nemlig Kliplevs Børne- og
Ungegruppe. Eskild roste det store frivillige arbejde, som Børne- og Ungegruppen udfører bl.a. ved
etableringen af Madpakkehuset i Søgård skov samt ved de øvrige aktiviteter, som gruppen har
taget initiativ til, og som er til stor glæde for byens børn og unge.
Referent: Anders Jessen, 16. juni 2021

Underskrifter

______________________________
Dennis Wierper
Dirigent

______________________________
Anders Jessen
Referent
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