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1.Velkomst
Thorkil bød velkommen til bestyrelsesmødet, en særlig velkomst til landsbycoach 
Karsten Gram. 
Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt.

Thorkil havde på forhånd udsendt et forslag til dagsorden, som blev godkendt. 

Thorkil orienterede om et møde den 25. september kl. 19.00 i Kliplev Hallen. Her er 
journalist Poul Erik Thomsen tovholder. Vi vil gerne repræsenteres ved dette møde, der 
drejer sig om landdistriktspolitik. Søren, Thorkil og Rene deltager. 
Der blev desuden orienteret om et gratis fundraising-kursus, der foregår på Damms 
Gaard i Felsted den 25. oktober. På kurset lærer man, hvordan man udarbejder ansøg-
ninger til forskellige projekter. Thorkil og Eskild deltager.

2.Drøftelse af organiseringen under det fælles udviklingsråd
Bilag fra Karsten Gram 22. juni.
Vi drøftede om vi betragter os som et landsbyråd eller som lokalby. Efter en kort 
diskussion enedes vi om at anvende ”landsbyråd” i vores arbejde. Karsten Gram fortal-
te, at der i dette regi i kommunen afholdes fælles møder med de andre lokalråd, typisk 
er det to om året. Hertil kommer to årlige dialogmøder med politikerne. 

3.Praktiske beslutninger vedr. opstart
Oprettelse af konto/netadgang/MobilePay/e-boks: 
Eskild fortalte, at det havde været vanskeligt at oprette konto hos Sydbank, men at alt 
nu var faldet på plads. Vi har fået en NemId-konto, og vi har modtaget kr. 5.000,- fra 
kommunen til brug for vores arbejde. Heraf er allerede betalt kr. 600,- til oprettelse af 
konto m.m. til Sydbank. 
Thorkil og Eskild er underskriftsberettigede på kontoen. Vi har også fået adgang til 
e-boks og adgang til kontoren via nettet. 

Eskild fortalte, at der arbejdes på at få anskaffet en telefon, som vi kan bruge ved 
indbetalinger via MobilePay, men indtil nu er telefonen ikke klar. 
Det tager ca. 8 dage, førend vi modtager et kreditkort fra Sydbank. 

Hjemmeside og Facebook
Søren fortalte om arbejdet med etablering af en hjemmeside, der skal indeholde oplys-
ninger, der ikke ændrer sig så tit. På hjemmesiden skal der være beskrivelser af lokal-
rådet, fx med bestyrelsen, vedtægter, referater fra borgermøder og generalforsam-
linger mv. Vi vil opfordre til, 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.

Søren arbejder videre med at etablere hjemmesiden, der kommer til at tilgås via 
www.kliplevlokalråd.dk. Vi arbejder videre med at søge om at kunne overtage domæ-
nenavnet www.kliplev.dk. 
Vi vil ellers koncentrere os om Facebook. Her har Søren etableret en side med oplys-
ning om vore aktiviteter, og Søren sikrer, at der løbende uploades kommende begiven-
heder på Facebook. 
Nye kommunale tilskud jfr. Sørens bemærkning
Vi drøftede Aabenraa Kommunes materialepulje, som Søren inden mødet havde frem-
sendt information om. 

Karsten Gram sagde, at materialepuljen normalt kaldes ”søm- og skruer”-puljen. Her 
har vi mulighed for at få støtte til indkøb af diverse materialer til projekter, som vi 
gerne vil gennemføre. Karsten mente, at der med de rette projekter var gode chancer 
for, at vi kunne få andel af denne pulje. Puljen indeholder midler til bl.a. legepladser, 
men også til andre lokale projekter. Da deadline for kommende ansøgningsrunde allere-
de var den 3. september undlader vi denne gang at søge midler fra puljen.
Vi drøftede fx byportaler som en mulighed for støtte hertil, men det forslag – og andre 
- skal borgermødet være med til at tage stilling til.
Valg af 2 medlemmer til møde den 25. sept. Jfr. Karsten.
Se under punkt 2. Søren, Thorkil og Rene deltager. 

4.Drøftelse af størrelsen af et medlemskontingent 

Vi blev enige om et medlemskab af Kliplev Lokalråd på kr. 100,- pr. person og kr. 150 
pr. husstand. 
Søren udarbejder udkast til medlemsbeviser, som skal være klar ved borgermødet den 
3. oktober. 

5.Planlægning af borgermødet med brainstorming 
Ideer ved Karsten Gram, som har prøvet det før (Bov).
Mødedatoen for borgermødet i KliplevHallen blev ændret fra den 5. oktober til den 3. 
oktober, eftersom Karsten Gram ikke kunne deltage den 5.10. alligevel.
Karsten Gram foreslog, at vi på borgermødet har en struktur som følger: 
Hvad er vi gode til i Kliplev?
Hvad er vi ikke så gode til i Kliplev?
Brainstorming fra deltagerne
Herefter opsamling om hvad der tegner sig af gode forslag (5-8 indsatsområder)
Til slut udnævnes en tovholder for hver enkelt indsatsområde. Folk får også mulighed 
for at tilmelde sig de arbejdsgrupper, der bliver nedsat
Karsten Gram står for aftenenes forløb, og alle ideer fra borgerne vil være velkomne. 
De ideer, der ikke prioriteres her og nu, kan muligvis tages op senere. 

Vi vil kontakte nogle udvalgte personer fra Kliplev, primært fra foreningslivet, idet vi 
gerne vil sikre, at borgermødet bliver så godt repræsenteret som muligt. Søren har en 
liste over sådanne personer. 

Der serveres kaffe, vand og småkager på borgermødet. Der vil være opstillet en bod, 
hvor man kan købe diverse forfriskninger. Borgermødet slutter senest kl. 22.00.
Dagsordenen for borgermødet ser herefter ud som følger: 
 1.Velkomst og baggrund

 2.Status om Kliplev i dag og om det hidtidige arbejde i Kliplev Lokalråd
 ved formanden for lokalrådet, Thorkil Dahl Sørensen

 3.Hvad vil vi med Kliplev? 
 Brainstorming og aktiv deltagelse af alle fremmødte 
 Landdistriktscoach Karsten Gram fører os igennem aftenen

 4.Konklusion og det videre arbejde

 5.Eventuelt 

Søren lovede at udarbejde en pressemeddelelse, som sendes til de lokale medier i 
løbet af kort tid. Overskriften bliver noget i retning af: ”Nu trækker Kliplev i arbejds-
tøjet”. Heri fortælles om Kliplev Lokalråd sammen med invitationen til borgermødet 
den 3. oktober. 
Mødet sluttede med fælles fotografering af bestyrelsen. 
____________________________
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER
Mandag den 25. september kl. 19.00 – 21.00. Bestyrelsesmøde. Sted: Kliplev-Hallen 

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 – 22.00. Borgermøde. Sted: Kliplev-Hallen. 
Bemærk ny dato, da Karsten Gram ikke kunne deltage den oprindeligt aftalte dato.
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

Referent: Anders Jessen, 3. september 2017
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Thorkil orienterede om et møde den 25. september kl. 19.00 i Kliplev Hallen. Her er 
journalist Poul Erik Thomsen tovholder. Vi vil gerne repræsenteres ved dette møde, der 
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Eskild fortalte, at der arbejdes på at få anskaffet en telefon, som vi kan bruge ved 
indbetalinger via MobilePay, men indtil nu er telefonen ikke klar. 
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for, at vi kunne få andel af denne pulje. Puljen indeholder midler til bl.a. legepladser, 
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Det tager ca. 8 dage, førend vi modtager et kreditkort fra Sydbank. 

Hjemmeside og Facebook
Søren fortalte om arbejdet med etablering af en hjemmeside, der skal indeholde oplys-
ninger, der ikke ændrer sig så tit. På hjemmesiden skal der være beskrivelser af lokal-
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sendt information om. 

Karsten Gram sagde, at materialepuljen normalt kaldes ”søm- og skruer”-puljen. Her 
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men også til andre lokale projekter. Da deadline for kommende ansøgningsrunde allere-
de var den 3. september undlader vi denne gang at søge midler fra puljen.
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Mødedatoen for borgermødet i KliplevHallen blev ændret fra den 5. oktober til den 3. 
oktober, eftersom Karsten Gram ikke kunne deltage den 5.10. alligevel.
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