REFERAT
GENERALFORSAMLING I KLIPLEV LOKALRÅD
KLIPLEV KULTUR- OG IDRÆTSCENTER
ONSDAG 30. MARTS 2022 KL. 19.00 – 20.15.
Formanden for Kliplev Lokalråd, Eskild Thaysen bød velkommen til omkring 30 deltagere.
Han henviste til den udsendte dagsorden, som blev godkendt.

1. Valg af dirigent
Jens Larsen 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 2021 og
frem til i dag.
Thorkil Dahl-Sørensen kom i sin del af beretningen ind på følgende:
Sidste år ved generalforsamlingen blev der rejst et spørgsmål om garagen i Skolegade og selve
indretningen. Det blev ordnet dagen efter til alles tilfredshed og den fungerer, som den skal.
Her fortæller vi om, hvad Lokalrådet har arbejdet med siden sidste års generalforsamling i juni
måned 2021, og desværre blev året også i år præget af corona-restriktioner, så vi ikke kunne holde
alle de møder med foreninger m.v. som vi gerne ville. Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder og flere
møder i styregruppen vedr. “Rum for Fællesskab”. Styregruppen under lokalrådet består af Eskild,
Søren, Anders, Thorkil og Jens fra Hallen. Samtidig er vores skoleleder Jan også blevet medlem nu,
da skolen jo er en del af projektet. Det vender jeg tilbage til.
Derudover har vi holdt et borgermøde den 6. oktober 2021 med knap 100 deltagere.
I dette forår bliver der borgermøde mandag den 25. april. Noter det gerne i jeres kalender.
Det helt store emne har været vores “Rum for Fællesskab” med nye møde- kultur- og
forsamlingsfaciliteter i Kliplev. Det blev jo præsenteret på borgermødet i oktober og blev heldigvis
positivt modtaget. Her viste vi den nye bygning, som den kan komme til at se ud. Vi har arbejdet
videre samtidig med flere ideer til pladsen foran bygningen op til Skolegade. Her skal blive et
velkomst- og aktivitetscenter. Derudover har vi arbejdet med den ny P-plads, busvigepladsen og ny
indkørsel til hallen.
Med hensyn til områdefornyelsesprojektet har vi været i gang med det vi kalder for byhjertet, som
er området bag skolen, skolen og området foran hallen. Det er et meget fugtigt område bag skolen,
og vi satte vores lid til, at Arwos i forbindelse med LAR projektet ville lave en eller anden form for
afvanding af området. Det viser sig nu, at Arwos ikke vil gøre noget foreløbigt, og det vil blive en alt
for stor udgift for os, hvis vi selv skal gøre noget ved området. Derfor har vi valgt ikke at gøre
noget bag skolen, men derimod fokusere mere på området foran hallen.

1

Sideløbende har vi sammen med kommunens Fundraisere arbejdet med at lave projektbeskrivelser
og ansøgninger til de store fonde, som vi håber på vil bidrage med midler til byggeriet, som
sandsynligvis løber op i 8-10 mio. kr. Der vil ske meget i foråret sammen med konsulent Kasper
Espersen fra Aabenraa Kommune, og de øvrige samarbejdspartnere i projektet, arkitekt og
ingeniør.
Ved siden af dette arbejde har vi arbejdet med vores nye Aktivitetsplads ved Kirkegårdsvej sammen
med Michael Beck og August Hansen, og naboerne til pladsen. Den er nu blevet
sikkerhedsgodkendt, og det bliver den i øvrigt en gang årligt.
Der mangler noget endnu, f.eks. den overdækkede bålplads, 2 trampoliner, 2 bænke, adgang til
kirkegårdens toiletter (som vi gerne vil sige tak til menighedsrådet for, at de stiller til rådighed for
brugere af aktivitets-pladsen), ligeledes mangler stien gennem pladsen, skilte og beplantning, så vi
er ikke helt i mål endnu, men vi forventer, at vi i løbet af et par måneder kan invitere til indvielse
ved en større festlig begivenhed.
Kliplev Kan puljen er stadig til rådighed, og kun Lokalhistorisk Museum har fået bevilget penge af
puljen (13.000 kr.,). Vi har nu fået 2 nye ansøgninger, men vi efterlyser flere ansøgere til nye
projekter i Kliplev. Puljen kan søges af privatpersoner, foreninger såvel som virksomheder, som har
ideer til events eller fysiske anlæg med det rigtige formål. Det er nu blevet ændret, så der ikke
længere er nogen ansøgningsfrist, men man kan søge hele året. Vi vil muligvis selv søge om penge
til Rum for Fællesskab, da pengene 1 mio. ikke må gå til spilde.
Der blev i sommer arbejdet ihærdigt fra flere sider omkring Aktiv Sommer i Kliplev. Et projekt, som
Lokalrådet med Jens som tovholder samarbejdede med Børne-Unge gruppen samt en række
foreninger og Klippigården om. Der var mange tiltag bl.a. åbenhal, håndbold, badminton, dart,
krolf, besøg i madpakkehuset, besøg i Klippigården, kegling, besøg i Strågårds Smedie og en
byvandring. Tak til alle for medvirken.
Der er blevet arbejdet med et nyt nyhedsbrev i Kliplev, men det kræver mange kræfter at etablere.
Vi afventer sammen med andre interesserede.
Vi har også arbejdet med et nyt medlems-opkrævningssystem, som gør det let at ny-og gentegne
sit medlemskab gennem mobiltelefonen. Subscriptions hedder systemet. Det vil Thomas (vores
kasserer) sige mere om senere.
Der er flere projekter omkring Ren Natur og Ellevilde Egne, som vi er med i. Der bliver arbejdet
sammen med Arwos og Aabenraa Kommune og vi vil omtale projekterne på Facebook og andre
steder. Hanne er projekt tovholder for os i Kliplev Lokalråd.
Vi arbejder også med nye bænke rundt i byen, som kan fortælle om Kliplev by, og som kan få folk
til at snakke om de forskellige emner, mens de hviler sig på bænken. Hver bænk vil få sit emne
med en relevant tekst. (8 stk). Skal placeres i yderkanten af byen ved strategiske steder f.eks. på
grusvejen til skoven, på Lundtoftvej mod Balledam og Erhvervsparken.
Vi har snakket om informationstavler i byen enten elektroniske eller manuelle. Der er mange
muligheder, men der er også store priser på sådanne tavler. Vi fortsætter med at se nærmere på
ideen.
Vi har drøftet hastighedsbegrænsninger på Bjerndrupvej, men efter målinger holder man fast i de
nuværende begrænsninger. (Farten er gnms. 71 km/timen). Myndighederne oplyser, at de er af den
mening, at hvis farten sættes yderligere ned, kan det give problemer med afviklingen af trafikken.
Der har været loppemarked rundt om i byen ved private. Det blev en succes, men næste år drøftes
forarbejdet og gennemførelsen af markedet.
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Derudover tilfører vi midler til forskønnelse af Kliplev gennem beplantning af blomsterkummerne
rundt om ved indfaldsvejene, og afvikling af ren lørdag 1. lørdag i hver måned. Det er et arbejde,
som vi sætter stor pris på. Derudover samarbejder vi med kommunen om deres kummer, og hvor
de skal stå i byen.
Eskild Thaysen sagde i sit indlæg følgende:
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores frivillige, uden frivillige ville der jo ingenting
ske, så vi er rigtig glade for dem, der giver en hånd med.
F.eks. 1. lørdag i måneden er vi 4, 5, 6 personer, afhængigt af, hvem der lige kan, som holder
pladsen foran kirkegården ren og pæn, det samme gælder for kunsthjørnet og forskellige bede
m.m. i byen. Vi fjerner affald og blade og lignende bestemte steder, så det ser ordentligt ud på
vores fællesarealer.
Og når vi er færdige med det, får vi vendt verdenssituationen over en kop kaffe, en øl eller
sodavand, og det hele varer fra kl. 10 - 12.
Det er ikke noget man melder sig til, man kommer bare de gange, hvor man kan.
Vi kan selvfølgelig godt bruge endnu flere, og vi vil da gerne opfordre flere til at være med. Jo flere
vi er, jo mere kan vi udrette.
Vi vil også gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere for godt samarbejde i det forgangne år.
Og så vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

***
Jens Larsen gav debatten fri, men da der ingen bemærkninger var, blev beretningen taget til
efterretning af generalforsamlingen.
3. Godkendelse af regnskab
Kasserer Thomas Majholt fremlagde regnskabet for 2021, der udviste et årsresultat på 19.495,03
kroner.
I årets løb har der været indtægter på 655.246,42 kr. (heraf udgør medlemskontingenterne 18.554,
01 kr.). Udgifterne udgjorde 635.751,39 kr. Foreningens egenkapital udgør 85.103,97 kr.
Regnskabet er blevet revideret af de 2 eksterne revisorer uden anmærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.
Thomas Majholt fortalte i tilknytning til regnskabsfremlæggelsen om lokalrådets nye
medlemsopkrævningssystem. Det bliver nemt at anvende, både for medlemmerne og for lokalrådet
selv, og det nye system sparer lokalrådet for mange ressourcer med at få gentegnet medlemmerne.
Alle medlemmer får senest 4 dage inden betalingsfrist at vide, at der trækkes medlemskontingent
til lokalrådet. På den måde sikres, at eventuelle medlemmer, der måtte ønske ikke fortsat at være
medlem, selv kan stoppe betalingen.
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.
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5. Indkomne forslag (vedtægtsændringer)
Der var inden generalforsamlingen ikke indkommet forslag, hvorfor dette punkt bortfaldt.
6. Valg til bestyrelsen
Der var 3 medlemmer på valg til bestyrelsen: Hanne Lorenzen, Søren Frederiksen og Eskild
Thaysen.
Hanne Lorenzen ønskede ikke at modtage genvalg. I stedet for hende blev Mette Kryhlmand valgt.
De to øvrige opstillede, Søren Frederiksen og Eskild Thaysen blev begge genvalgt.
7. Valg af op til 2 suppleanter
Mona Lessow blev genvalgt, mens Hanne Lorenzen blev nyvalgt som suppleant.
8. Valg af 2 revisorer
I 2021 var revisorerne Jacob Jacobsen og Svend Aage Slothuus. Begge indvilgede i at fortsætte, og
de blev enstemmigt genvalgt for 2022.
9. Valg af op til 2 revisorsuppleanter
Dan Jacobsen og Anders Jensen blev begge genvalgt som revisorsuppleanter.
10. Eventuelt
Der kom følgende emner op under dette punkt - her gengivet i stikordsform:









Hanne Lorenzen fortalte om Ren Kliplev-dagen, søndag den 3. april 2022. De der har lyst at
være med mødes kl. 09.30 ved Daglig’ Brugsen. Der bliver samlet ind uden for Kliplev by.
Det vil derfor være godt, hvis man har et egnet transportmiddel, da man kommer til at være
indsamler på en længere rute. Hanne opfordrede til, at så mange som muligt melder sig til.
Pt var der 19 tilmeldte til arrangementet.
Det blev spurgt om hjælp til vanding af byens blomsterkummer i forårs- og
sommerperioden. Et par stykker meldte sig frivilligt. Eskild fortalte i den sammenhæng, at
der kan hentes vand på kirkegården uden beregning.
Eskild fortalte om to nye postkasser, der er sat op ved henholdsvis Daglig’ Brugsen og
Kliplev Hallen. Her kan alle indtil den 1. april afgive bud på ”Årets Klipling 2022”.
Det blev oplyst, at bestyrelsen konstituerer sig på dennes førstkommende møde i starten af
april.
Det blev foreslået, at bestyrelsen næste år underskriver lokalrådets årsregnskab.
Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt stien mellem Hjernecentret og præstegården kan
retableres, så den også fremover kan bruges af alle. Lige nu er den stort set ikke
anvendelig, da stien er ved at gro til, og der bliver kun slået græs på den ene side af stien.
Der er et stort ønske om, at stien bibeholdes. Desværre mangler der også belysning på
stien.
Jacob Jacobsen sagde, at han på eget initiativ havde haft fat i såvel kommunen som
Hjernecentret, og at det herfra er blevet sagt, at ”de ikke vil have noget med det at gøre”.
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Eskild svarede hertil, at lokalrådet er yderst opmærksom på stien, og at lokalrådet i givet
fald er indstillet på at bruge penge til at få lavet en ordentlig sti. Han tilføjede, at sagen er
rejst af lokalrådet for et stykke tid siden, og at sagen nu ligger hos kommunen. Lokalrådet
afventer pt. svar herfra.
Inge Brit Mathiesen efterlyste en belysning på den sti, der går langs Lundtoftvej mellem
Kratløkke og baneoverskæringen.
Der blev spurgt ind til manglende belysning på den kommunale sti mellem Klostervang og
skolen. Emnet har bl.a. været drøftet over nogle omgange i Kliplev skoles bestyrelse.
Der blev spurgt ind til ”Kliplev Kan”-puljen. Det blev præciseret, at der ikke længere er
nogen deadlines for afsendelse af ansøgninger til puljen. Alle i Kliplev opfordres derfor til at
søge puljen, hvis man har et godt projekt, der opfylder kriterierne. Man kan læse om puljen
på Kliplev lokalråds hjemmeside: www.kliplevlokalraad.dk
En deltager spurgte, om det ikke er tanken at opstille et læskur ved busholdepladsen ved
Kliplev Hallen. Herunder blev det nævnt, at der længere henne ad Kliplev Skolegade står et
skur, der aldrig bliver brugt, da bussen slet ikke holder der.
Mette Kryhlmand spurgte, om p-pladsen ved hallen tilhører Kliplev-Hallen. Hertil er svaret
ja. Mette foreslog, at der på pladsen og på vejen over til skolen visuelt gøres tydeligt
opmærksom på, hvor børn kan færdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Måske kan man
overveje markering i form af stiplede områder i og ved pladsen.
Inge-Brit Mathiesen foreslog, at lokalrådet undersøger muligheden for at få etableret en
hundeskov, fx ved indgangen til Søgård skov. En hundeskov kunne konkret placeres i
området før arealet ved madpakkehuset langs med en del af den skovstrækning, der ligger
langs jernbanen. Nærmeste hundeskov ligger i nærheden af Uge Golfbane, så der mangler
en hundeskov i Kliplevs nærhed.
En beboer fra Klostervang opfordrede til, at lokalrådet overtaler kommunen til snarest at få
lagt ny asfalt på Klostervang. Gaden er i dag fyldt med lapper og huller, og det er endog
mange år siden, at gaden sidst fik ny asfalt. Ønsket er ikke mindst stillet af hensyn til den
megen trafik til/fra Klippigården.
Eskild takkede Hanne Lorenzen for hendes arbejde i bestyrelsen. Han udtrykte glæde over,
at Hanne fortsætter i byforskønnelsesgruppen med fokus på blomsterkummerne sammen
med Inge-Brit. Ligeledes bød han Mette Kryhlmand velkommen i bestyrelsen.
_______________
Jens Larsen konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet. Han afsluttede derfor
dirigentjobbet ved at give ordet til formanden. Eskild takkede Jens for dirigentrollen, og han
afsluttede mødet kl. 20.15.

Referent: Anders Jessen, 31. marts 2022

Underskrifter

______________________________
Jens Larsen
Dirigent

______________________________
Anders Jessen
Referent
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