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KL. 16.30 – CA. 18.30.



1.Velkomst
Thorkild bød velkommen, og her særligt til Arne Rasmussen. 

2.Fællesmøde med Arne Rasmussen

Mødet startede med et fællesmøde med formanden for Kliplev Forsamlingsgaard, Arne 
Rasmussen. 

Arne redegjorde for situationen for Forsamlingsgaarden, og han fortalte om de økono-
miske vanskeligheder, som huset igennem et stykke tid har været ude for. Det koster 
ca. 100.000 kr. om året i faste omkostninger at drive Forsamlingsgaarden. Sidste år var 
der 48 udlejninger af huset. 

Arne fortalte, at man i bestyrelsen for Forsamlingsgaarden arbejder med forskellige 
business-cases, og bestyrelsen er klar over, at der skal kapital til udefra, fx fra fonde, 
banker, indsamlinger eller andet for at få økonomien til at hænge sammen. Der er 
særlige hensyn at tage i forhold til kreditorerne, der er Realdania, Sydbank og Skole-
foreningen. 

Bestyrelsen for Forsamlingsgaarden har gennem tiden arbejdet med forskellige ideer, fx 
e-sport, billard, mødefaciliteter, foredrag o.a. Måske kunne stedet også anvendes af 
dagplejerne som mødested. 
De fleste af ideerne er de samme som også Kliplev-Hallen arbejder med. 

Arne Rasmussen vil efter de faldne bemærkninger drøfte fremtiden for Forsamlings-
gaarden videre med dennes bestyrelse. Ligeledes vil vi tage diskussionen op på det 
kommende borgermøde den 3. oktober i håb om, at der her kan dannes en arbejds-
gruppe, der vil arbejde videre med gode ideer og nye tanker. 

Vi var enige om, at vi ikke ønsker at gå i vejen for hinanden, men lokalrådsbestyrelsen 
hældte til at konkludere, at der fremadrettet kun er behov for ét forsamlingssted i 
Kliplev.

3.Egentlige bestyrelsesmøde
Thorkild og Karsten gennemgik i detaljer programmet for det borgermøde, som der er 
indkaldt til tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00 i Kliplev-Hallen. 

Det blev nævnt, at det har knebet lidt med at få foreningerne gjort interesserede, men 
der bliver fortsat ringet rundt. 

Thorkil vil sørge for, at der bliver sendt en nyhed til JydskeVestkysten om borgermødet, 
ligesom mødet vil blive omtalt på Facebook. 
Der blev givet en orientering om, at der vil være mulighed for at blive nomineret til 
”Årets landsby” og ”Årets Landdistrikts-aktivitet”. Afstemning herom foregår mellem 
den 26. oktober og 14. november. Vi vil dog ikke gøre noget særskilt her, da vores 
lokalråd først lige er startet op. 
Der er kommet en henvendelse angående arrangementer om udvikling af handleplaner 
for landdistrikterne i kommunen. En workshop herom foregår på Damms Gård i Felsted 
onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00 – 21.00. Vi vil også være repræsenteret ved 
dette arrangement, hvor der bl.a. arbejdes på en kortlægning af alle foreninger.

Efter bestyrelsesmødet – nærmere betegnet i aften kl. 19.00 – deltager Søren, Ronni og 
Thorkild ved et møde med Aabenraa kommune om Kommunalvalget den 21. november 
2017. Her vil der blive arbejdet med at finde fx tre emner, der går igen i alle lokalråd 
rundt omkring i kommunen. Det kunne fx være ”Grønne arealer”, ”Nedrivningspulje”, 
”Skraldespande”, ”Bedre busforbindelser” eller andet. 
 
4.EVENTUELT

Det er blevet undersøgt, om vi kan få lov til at købe domænenavnet kliplev.dk. Det har 
desværre vist sig ikke at være muligt. Vi arbejder derfor videre med andre løsninger, fx 
kliplevlokalraad.dk eller kliplevnet.dk
Eskild fortalte, at Lokalrådet nu har fået et MobilePay-nummer – og det er 47027.

Næste møde er fastsat til mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00 i Kliplev Hallen. Her 
vil vi bl.a. evaluere borgermødet den 3.10. 
Referent: Anders Jessen, 27. september 2017
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