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1.Velkomst med dagsorden
Thorkild bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse. Thorkild har talt med Lene Nebel fra 

Aabenraa Kommune. Bo Riis Duun vil gerne mødes med os engang i det nye år. Thorkild sikrer 

kontakten og får det praktiske arrangeret. 

Thorkild fortalte endvidere, at der afholdes julemøde den 11.december 2017 i Grænsehallerne 

i Kruså, hvor Karsten Gram er med for sidste gang, inden han ved årsskiftet stopper som kom-

munens landdistriktskoordinator. I dette julemøde deltager fra vores bestyrelse Thorkild, Eskild 

og Søren. 

2.Medlemsoverblik vedr. betalte kontingenter: Eskild
Eskild fortalte, at vi lige nu har 62 betalende medlemmer. Vi har dags dato et indestående på 

vores konto på 10.800 kr. Vi førte en kort diskussion af, hvordan og hvornår vi gentegne med-

lemmer næste år, evt. via MobilePay. Langt de fleste medlemmer har betalt deres kontingent 

via MobilePay. Eskild vil undersøge lidt nærmere om gentegningsmuligheder via MobilePay.  

3. Drøftelse af hjemmesiden, Facebook m.v. (ved Søren)
Søren fortalte, at domænet www.kliplevlokalraad.dk fungerer fint, og at vi dermed HAR en 

velfungerende hjemmeside. Søren viste os på skærmen, hvordan hjemmesiden ser ud lige nu, 

og bestyrelsen udtrykte ros til dette arbejde. Vi vil gerne have bestyrelsens mødereferater ind 

på siderne også, hvilket Søren vil sikre sker. 

Vi er ikke ”rigtigt” på Facebook endnu, men Søren vil nu uploade det, som allerede er udviklet.

4. Planlægning af indførelsen af kalenderen
Eskild har siden sidst haft møde med infogruppen. Kalenderen virker fint rent teknisk set. 

Opgaven for os i bestyrelsen er nu at få kontaktet de vigtigste lokale foreninger, så vi med dem 

kan få startet kalenderen stille og roligt op. 

Vi snakkede om hvilke foreninger der skal med og hvilke arrangementer der bør være på den 

fælles kalender. Her kan der sikkert være nogen tvivl i det enkelte tilfælde, men i hvert fald 

var vi enige om, at alle offentlige arrangementer skal figurere på kalenderen. Til gengæld 

behøver en oplysning om en badmintontime om torsdagen ikke at komme med. 

Bestyrelsen holder et møde med infogruppen den 6. december 2017 kl. 19.30 i Kliplev Hallen. 

Hertil inviteres de største/vigtigste lokale foreninger. Der er behov for, at de enkelte 

foreninger får et minikursus i hvordan kalenderen fungerer – og det vil vi komme ind på ved 

mødet den 6. december. Eskild er tovholder i forhold til kalenderen.

Der var forslag om, at vi køber domænenavnet www.kliplevkalender.dk (til en pris af ca. 95 kr.)

5. Planlægning af møde med arbejdsgruppernes tovholdere i januar 2018
Vi har tidligere besluttet at holde et møde med tovholderne i de forskellige arbejdsgrupper. 

Mødet fastsatte vi til torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00 i Kliplev Hallen. 

Her deltager bestyrelsen, tovholderne og en ekstra person fra hver arbejdsgruppe. Formålet 

med det møde 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 bliver sendt en mail til de enkelte gruppers tovholdere om mødedatoen 

allerede nu.

6.Fastlæggelse af mødedatoer i foråret 2018
Der blev enighed om følgende mødedatoer de kommende måneder:

Onsdag den 6. december 2017 kl. 19.30:

Møde i Kliplev Hallen med inviterede foreninger i regi af infogruppen og bestyrelsen. Formålet 

med mødet er at vise den etablerede kalenderfunktion og at få gode input fra foreningerne. 

Tirsdag 19. december 2017 kl. 19.00: 
Møde i lokalrådets bestyrelse i Kliplev Hallen. 

Juleafslutning med lidt at spise (100 kr. pr. deltager)

Tirsdag 9. januar 2017 kl. 19.00: 
Møde i lokalrådets bestyrelse i Kliplev Hallen. 

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

kan stille med tovholderen plus en ekstra person.

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. 

OBS. Vi blev her enige om, at på valg til bestyrelsen for 2018 er Jens, Allan, Søren og Eskild.

Vi fastsatte ingen dato for det borgermøde, som lokalrådet gerne skal have gennemført engang 

i første halvdel af 2018. 

7.Eventuelt
Vi havde en kort snak om hvad baggrunden er for navnet ”LIF” (Lundtoft Idrætsforening). 

Ronni spurgte ind til om det navn måske burde ændres? Thorkild fortalte, at navnet stammer 

fra kommunesammenlægningen i 1970, hvor kommunen kom til at hedde Lundtoft. 

Allan fortalte detaljeret om det hidtidige arbejde i Dennis Wiepers’ børne/unge-gruppe. Der 

var på et nyligt møde kommet rigtig mange gode ideer frem fra den gruppe, og man er klar 

over, at man skal starte i det små og ikke straks foreslå ”en ny svømmehal”. Hellere få en 

succes på den korte bane. 

Gruppen har valgt at fokusere på ønsker fra de unge mellem 15 og 18 år, da der ikke rigtig er 

nogle tilbud til den gruppe i dag. Man arbejder med konkrete forslag til at gennemføre et 

månedligt arrangement, fx en biograftur, et besøg på en lokal virksomhed, en eftermiddag på 

keglebanen o.a. Dette arbejde foregår i samarbejde med SBUK (Støtteforeningen for Børn og 

Unge i Kliplev).

I forhold til ansøgninger om økonomisk støtte var vi enige om, at der bør ske en koordinering af 

de forskellige tilskudsønsker fra grupperne. Det er derfor vigtigt, at vi i bestyrelsen løbende får 

et samlet overblik over de forslag om økonomi, der kommer fra grupperne. 

Vi sikrer, at de enkelte arbejdsgrupper har deres egen delkonto hos lokalrådet, så de enkelte 

gruppers penge kan bruges lige netop til de ting, som den enkelte gruppe ønsker. Principielt vil 

det typisk være lokalrådets bestyrelse, der søger eksterne midler, fx hos fonde. 

Vi arbejder på at få et godt forhold til den nye kommende landdistriktskoordinator. Den pågæl-

dende vil efter sin ansættelse derfor blive inviteret til et af vore bestyrelsesmøder. 

Vi havde siden sidste møde meldt os til at deltage i en work-shop om landdistrikterne i Aaben-

raa Kommune. Arrangementet blev imidlertid aflyst på grund af for få deltagere. 

***

Næste møde i lokalrådets bestyrelse foregår tirsdag den 19. december 2017 

i Kliplev Hallen (19.00 – 21.00)

Referent: Anders Jessen, 28. november 2017
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