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1.Velkomst

Thorkild bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse. Thorkild fortalte indledningsvist, 
at Årets Landdistriktspris uddeles den 11. december 2017 ved et arrangement i Græn-
sehallerne i Kruså. Indbydelse følger.

2.Medlemsoverblik vedr. betalte kontingenter: Søren/Eskild

Der blev udleveret en liste over de medlemmer, der har betalt indtil nu. Vi har lige nu 
45 medlemmer. Vi førte en kort diskussion om stemmeret, og var enige om, at der kan 
afgives een stemme pr. medlemsbevis, men emnet vil blive taget op senere, evt. ved 
forslag til præciseringer af vore vedtægter.
Vi har dags dato et indestående på vores konto på 10.540 kr.  

3.Evaluering af borgermødet og opfølgning i forhold til de nedsatte arbejdsgrupper

Thorkild mente, at det havde været et rigtig godt borgermøde den 3. oktober, hvilket 
alle kunne tilslutte sig. Måske var der en anelse koks i det ude i nogle af grupperne 
sidst på mødet, men ellers var der kun masser af roser på den måde, aftenen forløb på. 
En særlig stor ros til Karsten.

Vi konstaterede, at der er nedsat 5 grupper (idet en Natur-gruppe ikke blev oprettet 
alligevel). 
De 5 grupper er: 
Informationsgruppen: 
Tovholder er foreløbigt Jens Larsen. Bestyrelsens kontaktperson i forhold gruppen er 
Eskild
Børn og Unge: 
Tovholder er Dennis Wierper. Bestyrelsens kontaktperson i forhold gruppen er Thorkild
Infrastruktur: 
Tovholder er Per Alnor. Bestyrelsens kontaktperson i forhold gruppen er Anders
Fornyelse og forskønnelse: 
Tovholder er Nis Hye. Bestyrelsens kontaktpersoner i forhold gruppen er Jens og Ronni
Kulturhus: 

Tovholder er Thomas Maibøl. Bestyrelsens kontaktperson i forhold gruppen er Søren
2 af grupperne har haft møder, og andre har planlagt møder i den kommende tid. 
Kulturhusgruppen sidder måske lidt fast i det, men Søren taler med gruppen. 

Vi ønskede at grupperne bør offentliggøres på hjemmesiden og på Facebook. Der bliver 
også udarbejdet en pressemeddelelse til Gråsten Avis.
Bestyrelsen var enig om, at grupperne selv skal gå i gang med arbejdet. Vi tilbyder dog 
hjælp til de grupper, der ikke kan drifte selv.
 
Grupperne kan gerne arbejde med økonomi også, men er der større beløb i spil, bør 
der ske en afstemning/koordinering med lokalrådet. 

Vi foreslog, at der hvert halve år aflægges rapport fra de enkelte grupper til lokalrå-
det. Evt. kan det ske ved, at vi afholder et fælles møde med lokalrådet og tovholder-
ne. Vi indkalder til det første af sådanne møder medio/ultimo januar 2018.
Vi bør løbende fortælle alle interesserede, at har man lyst til at være med i en 
arbejdsgruppe, så er man altid velkommen. 
Thorkild nævnte, at kommunen åbenbart har reserveret penge og arbejdsressourcer i 
en udviklingsplan/-perspektiv for bl.a. Kliplev. Vi drøftede på baggrund heraf, hvilken 
rolle vi kan få her. Vi mener, at vi allerede har visioner for vores lokalområde, og dem 
vil vi gerne fortælle kommunen om. Vi vil senere overveje, om vi skal tale med forman-
den for det pågældende udvalg, Philip Tietje. 

Efter Vi var enige om, at Thorkild beder om at få et møde med afdelingschef for Kultur, 
Plan og Fritid, Bo Riis Duun for at gøre opmærksom på vores arbejde. Thorkild vil i 
forlængelse heraf invitere Bo Riis Duun til at deltage i vores næste lokalrådsmøde 
(27.11.)

4.Hjemmeside og Facebook samt Kliplevsiden (ved Søren)

Søren fortalte, at domænet www.kliplevlokalraad.dk fungerer fint, og at vi dermed 
HAR en hjemmeside. Vi får nu købt domænenavnet www.kliplevlokalråd.dk også. 
Vi er ikke ”rigtigt” på Facebook endnu.

Endelig arbejdes der videre med at få en såkaldt DNS fra www.kliplev.dk (Jens Iversen), 
så vores hjemmeside også på et tidspunkt kan tilgås via www.kliplev.dk

Søren er den, der sikrer den løbende indholdsopdatering på hjemmesiden/ sociale 
medier. 
Fælles kalender
Vi førte en længere drøftelse af, hvordan den efterspurgte fælles kalender for Kliplev 
kunne se ud. Eskild viste os et eksempel (”timely”), som viste sig stort set at indeholde 
alt, hvad vi har brug for. En stor fordel er, at helt op til 50 foreninger kan indtaste 
begivenheder i kalenderen. 
Vi besluttede at købe en licens hertil (ca. 1.500 kr./år). Den 7. november afholder 
informationsgruppen deres møde, og her vil kalenderen blive vist og gennemgået af 
Eskild.

5.Fundraising
Lokalrådet fik en kort orientering om, at Eskild og Thorkild er tilmeldt til det arrange-
ment, der er indbudt til om fundraising på Damms Gaard i Felsted onsdag den 25. 
oktober 2017. 

6.Skraldespande i Kliplev
Vi er blevet bedt om at komme med forslag til, hvor x-antal skraldespande bør opstilles 
i Kliplev. Vi gennemgik kort en række hensigtsmæssige steder. De steder, som blev 
nævnt mundtligt er alle indberettet via et kort hos Aabenraa Kommune, og selvom vi 
nok ikke får alle skraldespandene tilbage, skal vi nok få en del tilbage. 

7.Næste møde
Næste møde i lokalrådet er tidligere aftalt til mandag den 27. november 2017 i Kliplev 
Hallen (19.00 – 21.00)
Som nævnt vil vi prøve at få Bo Riis Duun til at deltage i mødet.

Referent: Anders Jessen, 25. oktober 2017
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