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1.Velkomst med godkendelse af dagsorden

Thorkil bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse. Dagsordenen blev godkendt.

Thorkil redegjorde kort for de parkeringsproblemer, der er ved skolen og hallen. Han fortalte, 

at der er aftalt møde med Stig Isaksen fra Aabenraa Kommune herom. Torkil, Søren og/eller 

Ronni deltager fra lokalrådet. 

2.Kort gennemgang af mødet med kommunen 5. februar

Herunder økonomiske forhold i 2018 og udviklingspenge (8 mio.) i 2021. Kontakt til Peter 

Kierkegaard vedligehold mv. 

Thorkil refererede kort fra et møde den 5. februar 2018 mellem lokalrådet og Lene Nebel, 

”Plan og Fritid” fra Aabenraa Kommune. Mødet forløb godt, og Lene Nebel havde været yderst 

positiv over for vores arbejde. Hun opfordrede lokalrådet til at igangsætte konkrete projekter 

allerede nu, dvs. især de der er til at gå til på en kort tidshorisont. 

Senere (efteråret 2018) starter arbejdet med en ny udviklingsplan for Kliplev i spil. Her vil der 

fra kommunens side blive afsat 8 mio. kr. Her kan de større projekter så måske indgå. 

Der er aftalt møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen og Peter Kierkegaard fra Aabenraa 

Kommune torsdag den 22. februar kl. 14.00 på rådhuset. Peter Kierkegaard er ansvarlig for 

vedligehold af de grønne områder i kommunen, og her tager vi fat på nogle helt konkrete 

projekter, som vi kan gå i gang med nu.

Thorkil vil tage kontakt til Hansi vedr. evt. lån af garage til henstilling af diverse udstyr.

3.Drøftelse af opsplitning af tiltag, der kan gøres noget ved nu og tiltag, der afventer bevillin-

ger jfr. udviklingsplan for Kliplev.

Thorkil foreslog, at vi nok med fordel kunne gå i gang med nogle af de her- og nu-projekter, 

som især forskønnelsesgruppen er kommet med. 

Blandt den gruppes forslag hører fx en opgradering af kunsthjørnet, en forbedring af p-pladsen 

foran kirkegården, et fokus på træerne på Kliplev Hovedgade o.a. 

Der blev også nævnt et forslag fra Infrastrukturgruppen, som vi kunne prioritere, nemlig udbe-

dring af fortorvsskader på Aagade og en opsætning af hastighedsskilt på 60 km/t på Potterhus-

vej ind mod Kliplev, nærmere bestemt lige inden broen over motorvejen.

Eskil havde gjort sig nogle tanker om en mulig fremtid for området omkring skolen, hallen og 

en evt. kommende søpark. Bestyrelsen drøftede oplægget.

Bestyrelsen talte også spørgsmålet om mulige ansøgninger hos diverse fonde. 

Vi ønsker fonde ind over, da vi på den måde kan få skaffet kapital til på længere sigt at komme 

i gang med større projekter. Der var enighed om, at vore fondsansøgninger skal være godt og 

grundigt gennemarbejdede, og vi bør nok overveje ekstern hjælp hertil. 

Thorkil nævnte, at børne- og unge-gruppen pt. arbejder med etableringen af en skovlegeplads. 

Vi opfordrer nu alle arbejdsgrupper til at udarbejde en prioriteret liste over de projekter, som 

sandsynligvis vil kunne løses relativt nemt.

4.Forberedelse af generalforsamlingen den 13. marts. Indkaldelse og opslag, dagsorden m.v. Se 

foreløbig dagsorden!

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen for Lokalrådets ordinære generalforsamling den 13. marts. 

Thorkil havde inden mødet udarbejdet et udkast til dagsorden, og den blev godkendt. 

Der var enighed om, at der ikke skal vælges suppleanter til bestyrelsen. Vi blev endvidere 

enige om, at begge eksterne revisorer er på valg ved generalforsamlingen. Eskil vil gennemgå 

regnskabet. Bestyrelsen var enig om uændret kontingent (100 kr. pr. medlem, 150 kr. pr. 

husstand. Års-medlemskortet gælder fremover i perioden 1. april til 31. marts. 

De 4, der er på valg i år (=Søren Frederiksen, Eskild Thaysen, Jens Veng og Allan T. Jessen) 

stiller alle op og modtager genvalg. 

Mht. annoncering af generalforsamlingen vedtog vi at indrykke en annonce i Gråsten Avis. I den 

annonce bør det tydeligt fremgå, at eventuelle forslag til generalforsamlingen skal indsendes 

til lokalrådet senest den 5. marts 2018. 

5.Eventuelt (næste møde den 7. marts. (-Ronni)

Der blev kort spurgt ind til en status på Forsamlingsgaarden. 

Der blev endvidere spurgt til Aabenraa Kommunes hjemmeside, hvor der er link-henvisninger til 

diverse web-sites fra Kliplev. Søren fik en liste med ekstra links til Kliplev-foreninger, og Søren 

lovede at tage kontakt til kommunen for at få lagt disse links ind, så de fremover kan findes på 

kommunens hjemmeside. 

Eskil oplyste, at der generelt er god aktivitet på den fælles elektroniske kalender. Vi skal dog 

gerne have endnu flere til at lægge datoer ind, ligesom flere borgere gerne må benytte sig af 

kalenderen. 

Næste ordinære møde i lokalrådet foregår onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Kliplev Hallen.

Lokalrådets generalforsamling i Kliplev Hallen foregår som tidligere aftalt tirsdag 13. marts 

2018 kl. 19.00. 

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

fastlagt endnu.

Referent: Anders Jessen, 20. februar 2018
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