
VI VIL
KLIPLEV I 
FREMTIDEN

REFERAT
BESTYRELSESMØDE I KLIPLEV LOKALRÅD

KLIPLEV HALLEN, 8. Januar 2018

KL. 19.00 – CA. 20.45.



1. Velkomst med godkendelse af dagsorden

Thorkild bød velkommen til bestyrelsen. Anders var lidt forsinket, kom kl. 19.20. Dagsordenen 

blev godkendt. Bestyrelsen havde en kort drøftelse af Forsamlingsgårdens nye fremtid. Der er 

ekstraordinær generalforsamling den 23. januar i Forsamlingsgården, hvor flere ting om stedets 

fremtid forventes afgjort. Lokalrådet har indvilget i at betale for Forsamlingsgårdens annonce 

om generalforsamlingen.

2. Kalender opfølgning. Hvilke foreninger er med? V. Eskild

Eskild fortalte, at der lige nu er 6 aktive foreninger på kalenderen, og 12 operatører er på 

kalenderen. Der er indlagt oplysninger om 32 lokale arrangementer for 2018. Det er en god 

start.

3. Drøftelse af forslag fra byforskønnelse. 

Kan vi tilgodese visse forslag med økonomi til mødet den 18. januar?

Thorkil tog udgangspunkt i det papir, der er sendt fra arbejdsgruppen om byforskønnelse, og vi 

gennemgik alle de forslag, som gruppen er kommet med. Forslagene omhandler følgende 

områder:

1. Kliplev Hovedgade (ved siden af pizzaria)

2. Hjørnet Kliplev Nygade/Bjerndrupvej (området over for Brugsen)

3. Parkeringspladsen foran kirkegården

4. Pladsen ved krydset Kliplev Hovedgade/Sdr. Landevej (ved Forsamlingsgården)

5. Byens kunsthjørne i krydset Kliplev Hovedgade/Lundtoftvej

6. Område ved Skolegade/Lillegade

7. Platantræerne på Kliplev Hovedgade

8. Området bag skolen

9. Forfaldne huse

Vi var enige om, at der er mange gode forslag fra gruppen, og mange af dem er meget relevan-

te. Undervejs talte vi især om området bag skolen, hvor der foreligger ideer om etablering af 

et søparksområde. Vi forudser dog særlige problemer med netop dette areal, da det er meget 

vådt. Vi fik nævnt, at der er 11.000 kr. reserveret fra Kliplev-Mærken-fonden til vedligehold af 

kunsthjørnet ved Kliplev Hovedgade/Lundtoftvej.

Vi var skeptiske i forhold til det sidste punkt (forfaldne huse). Lokalrådet mener ikke, at det nu 

og her er realistisk at gøre en indsats på det punkt nu, også selvom intentionen er helt fin.

Vi ser frem til en god diskussion med repræsentanter for byforskønnelsesgruppen ved det 

kommende tovholdermøde den 18. januar.

Det samme gælder for de øvrige grupper. Infrastrukturgruppen har også netop indsendt konkre-

te forslag til ændringer/forbedringer af infrastrukturen i Kliplev, og de forslag vil også blive 

drøftet den 18. januar.

4. Planlægning af mødet den 18. januar med tovholderne. 

Der skal laves en form for status quo vedr. arbejdsgrupperne.

Efter en givtig diskussion nåede lokalrådet frem til følgende dagsorden til tovholdermødet den 

18. januar:

1. Velkomst, v. Thorkil Dahl-Sørensen

2. Gennemgang af lokalrådets hidtidige arbejde, herunder Kliplev-kalenderen

3. Oplæg fra arbejdsgrupperne - hvor langt er de kommet?

4. Spørgsmål og debat

5. Koordinering og prioritering af de indkomne forslag

6. Opsamling og det videre arbejde

7. Eventuelt

Formålet med mødet er at finde ud af, hvor langt man er med arbejdet, er der noget vi i 

bestyrelsen kan gøre for hver gruppe, og også at afklare evt. ønsker om økonomisk tilskud til 

de enkelte gruppers arbejde. Der deltager et par medlemmer fra hver af grupperne plus lokal-

rådet. Torkil og Søren sikrer et nøjagtigt deltagerantal. På aftenen bliver der i en pause serve-

ret kaffe/brød/kage.

Ellers kom vi ind på nogle af de input, der er kommet fra Infrastrukturgruppen og Børne/Un-

ge-gruppen. Vi fik også kort snakket om, at Kultur-gruppen måske bør deles i to, en gruppe for 

Forsamlingsgården og en anden for alt det øvrige kulturstof.

Vi var enige om, at lokalrådets opgave er at sikre den løbende koordinering af de mange forslag 

og projektideer fra grupperne. Det samme gælder for forslag, der indebærer noget om økono-

mi.

5. Eventuelt

Eskild oplyste, at bankbeholdningen pt. udgør kr. 10.511,03. Eskild fortalte også, at der siden 

sidst er kommet et nyt medlem til.

Vi snakkede kort om, hvordan vi får sikret en god markedsføring for salg af medlemskort.

Vi vil gerne fortælle offentligheden via pressen om vores arbejde i Kliplev. Vi afventer dog lige 

nu tovholdermødet den 18. januar. Efter det møde vil Thorkil kontakte de lokale medier for at 

fortælle dem om en status på arbejdet i Kliplev Lokalråd.

Næste ordinære møde i lokalrådet foregår mandag den 19. februar kl. 19.00.

Herefter er programmet som følger: 

Torsdag 18. januar 2018 kl. 19.00: Møde i Kliplev Hallen mellem lokalrådets bestyrelse og 

arbejdsgrupperne. 

Mandag 19. februar 2018 kl. 19.00: Møde i lokalrådets bestyrelse i Kliplev Hallen.

Onsdag 7. marts 2018 kl. 19.00: Møde i lokalrådets bestyrelse i Kliplev Hallen. 

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 19.00: Lokalrådets generalforsamling i Kliplev Hallen. 

Senere i foråret indkaldes til ”stormøde” for alle borgere i Kliplev. Dato herfor er dog ikke 

fastlagt endnu.

Referent: Anders Jessen, 10. januar 2018
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