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1.Velkomst
Jens og Søren bød velkommen til det første konstituerende bestyrelsesmøde.  
Søren havde på forhånd udsendt en dagsorden, som blev godkendt. 

Vi havde en kort evaluering af den stiftende generalforsamling for en måneds tid siden, 
og alle var enige om, at fremmødet var flot, og at der var en god stemning blandt de 
fremmødte. Det lover godt for det videre arbejde. 

2.KONSTITUERING

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand: Thorkild
Næstformand: Søren
Kasserer: Eskild
Sekretær: Anders
Vi foretog derudover en fordeling af tovholder-opgaverne, jf. de arbejdsgrupper, som 
Søren tidligere havde foreslået. Vi blev enige om følgende tilføjelser til den officielle 
konstituering: 
Formand: Thorkild
Næstformand: Søren
Økonomiansvarlig: Eskild
Kommunens kontakt: Ronni
Fondsmiddelansvarlig: Jens 
PR/Marketing: Søren
Sekretær: Anders

3. OPSTART AF RETNINGSLINJER OG VÆRDIGRUNDLAG FOR FORENINGEN

I debatten om værdigrundlag og retningslinjer for bestyrelsens og lokalrådets arbejde 
var der enighed om de sætninger, der er skrevet af Søren i dennes første oplæg under 
afsnittet ”Formål” - især den nederste del af siden (side 3).
Vi understregede derudover, at lokalrådet skal være en neutral forening, der arbejder 
apolitisk, og som vil fremme Kliplevs drift og udvikling. Vi nævnte ord som nærhed, 
frivillighed, lokalt engagement, og væsentligst: vi er ikke et byråd, og vi er ikke en 
forening, der overlapper de eksisterende lokale foreninger i byen. 

Ordet paraplyorganisation dækker nok godt over det vi ønsker at arbejde ud fra. 
Vi kan tage initiativer på egen hånd, og måske starte med at sætte præg på nogle 
fysiske rammer i Kliplev. Vi vil gerne løfte indtrykket af Kliplev, så det er attraktivt at 
bo her, og så alle føler sig godt tilpas i byen. 

Vi ønsker at skabe vækst og få flere tilflyttere til Kliplev, og ser os selv som et koordi-
nerende organ, hvor vi ser os selv som et bindeled mellem byen og Aabenraa kommune.
Vi var derudover enige om, at vi i opstartsfasen tager os god tid. Vi vil hellere lave et 
godt og grundigt forarbejde, som så må tage den tid, der er nødvendig for, at vi 
kommer helt på plads. 

Praktiske opgaver
Derudover blev vi enige om en del praktiske opstartsopgaver: 
•Foreningens adresse er kassererens adresse, dvs. Syrenvej 6 (Eskild)
•Søren bestiller et CVR nummer (Anm: Det er gjort)
•Foreningens bankforbindelse er Sydbank. Eskild sørger for at vi får oprettet en konto.
•Vi vil oprette et telefonnummer for foreningen, så man kan betale kontingent med 
MobilePay
•Vi udvikler et medlemskort, og vi vil sikre en procedure for udsendelse af opkrævning 
af kontingent
•Vi vil som noget af det første arbejde på en hjemmeside. Søren undersøger om vi kan 
købe domænet kliplevlokalråd.dk. I forvejen eksisterer der et domæne, der kunne 
være interessant for os, nemlig kliplev.dk. På hjemmesiden skal der være beskrivelser 
af lokalrådet, fx med bestyrelsen, vedtægter, referater fra borgermøder og generalfor-
samlinger mv. Vi vil gerne, at foreningerne i byen gratis kan lægge oplysninger ind på 
hjemmesiden om deres aktiviteter. Vi talte om at få professionel assistance til etable-
ring af hjemmesiden.
•Vi planlægger at gå på Facebook med en egen side
•Vi diskuterede størrelsen af et givet medlemskontingent, og her blev nævnt 50 kr., 
100 kr., eller 150 kr. pr. år. Vi drøfter dette emne igen på et af de kommende møder
•Søren udarbejder en pressemeddelelse, som sendes til de lokale medier, efter at 
bestyrelsen nu har konstitueret sig
Vi underskrev endelig referatet fra den stiftende generalforsamling.

4.FREMGANGSMÅDE I FORHOLD TIL AABENRAA KOMMUNE

Thorkild tager kontakt til Karsten Gram. Vi vil nemlig gerne have Karsten til at deltage 
i det næste bestyrelsesmøde samt i et borgermøde i efteråret, som han gerne skulle 
være tovholder på. Thorkild spørger også Karsten om det opstartstilskud, som Aabenraa 
kommune sandsynligvis vil tildele os.

5.FASTSÆTTELSE AF MØDERÆKKE
Vi blev enige om følgende møder: 

Tirsdag den 22. august kl. 19.00 – 21.00. Bestyrelsesmøde. Sted: Kliplev-Hallen 

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 – 22.00. Borgermøde. Sted: Kliplev-Hallen

Mandag den 23. oktober kl. 19.00 – 21.00. Bestyrelsesmøde. Sted: Kliplev-Hallen

Mandag den 27. november kl. 19.00 – 21.00. Bestyrelsesmøde. Sted: Kliplev-Hallen

Tirsdag den 19. december kl. 19.00 – 21.00. Uformelt bestyrelsesmøde. Sted: Klip-
lev-Hallen

Thorkild kontakter Karsten Gram for at sikre, at han kan deltage i bestyrelsesmødet 
den 22. august og til borgermødet den 5. oktober. Hvis Karsten ikke kan den 5. oktober 
er vi nødsaget til at finde en dato, hvor Karsten kan.

6. EVENTUELT

Vi tilstræber at holde minimum et-to borgermøder om året. Det kunne fx bestå af den 
ordinære generalforsamling om foråret og et ordinært borgermøde om efteråret. Dertil 
kommer bestyrelsesmøder med ca. en måneds mellemrum i starten plus diverse møder 
med kommunen og andre parter, som vi ønsker at tage kontakt med. 

Til listen over bestyrelsesmedlemmerne var der to mindre rettelser: 

Thorkild bor på Kliplev Nørrevænge 17b 
og
Ronni bor på Johan Nielsens Gaard 7

Referent: Anders Jessen, 21. juni 2017
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