Generalforsamling 2020
Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd

Kværshallen den 26. februar 2020
•

Velkomst v. formanden
Formanden byder velkommen.

•

Valg af dirigent
Landsbyrådet foreslår Louise Jacobsen, skoleleder Kværs Friskole.
Louise er valgt.

•

Valg af referent
Landsbyrådet foreslår René Carstensen, beboer Kværs.
René er valgt.

•

Formandens beretning
Formanden fortæller om bestyrelseskonstellationen det seneste år.
Der har været aktiviteter i samarbejde med skolen omkring indsamling af affald.
Et samarbejde med Kværs Friskole, Sønderborg Kommune og Landsbyforum gjorde, at skolen fik
besøg af børn og voksne fra Kenya, som deltog i undervisningen og afsluttede deres ophold med en
opvisning. ”Global Kids” projektet har været spændende og lærerigt for begge parter. Positiv
respons fra alle, der har været en del af dette.
Kværsmessen blev desværre aflyst i 2019, da der var ikke nok opbakning fra mulige udstillere. Vi
har dog interesse i at lave en messe igen. Der står et beløb indefrosset på en konto, som kan være
med til et startkapital. Messen arrangeres i samarbejde med andre foreninger i området.
Landsbybussen blev afleveret i efteråret, da projektperioden udløb og der ikke var flere midler. Der
er udsigt til at der kommer en landsbybus igen. Der er oprettet en mobilitetsforening ud fra de tre
landsbylaug, der kørte med projektet. Mobilitetsforeningen skal arbejde videre med mobiliteten i
landsbyområderne i Sønderborg Kommune og bliver en del af landsbyforum. De to nye busser, der
er bestilt til 1. april 2020, skal pt. stå i Kværs og Lysabild, hvor Kværs-bussen skal dække
landsbyerne på Sundeved-siden og Lysabild-bussen på Als-siden. Vi vil opfordre folk til at køre mere
sammen generelt, så vi kan nedbringe Co2-udslippet så meget, som overhovedet muligt.
Der er sidste år anskaffet en cykeltrailer, hvor der er plads til 10 cykler.
Et projekt der fylder meget, er vores ønske om at opføre en ny bygning i forbindelse med friskolen,
som skal indeholde undervisningslokaler og industrikøkken - et såkaldt ”iværksætterkøkken”, hvor
lokale erhvervsdrivende i Sønderjylland, kan udvikle deres fødevareprodukter. VI har fået 60.000kr
af Sønderborg Kommunes initiativspulje, som er brugt til at lave tegninger mv. - efterfølgende har

vi modtaget 100.000 også af initiativspuljen, som bruges på at fundraise de midler, vi skal bygge
for. Vi har været nødt til at søge om ændring af lokalplanen, selvom der oprindeligt ikke var
nødvendigt jf. kommunen.
-> Formanden viser visualisering af iværksætterkøkkenet på storskærmen.
De fremmødte spørger interesseret ind til projektet, finansieringen, skolens brug af lokaler,
behovet for iværksætterkøkkenet mv. Landsbyrådets formand, medlemmer og Louise fra skolen
besvarer spørgsmålene. Forsamlingen synes det er et spændende projekt.
•

Kassererens beretning med regnskab
Kasserer Birger Wraae gennemgår regnskabet i hovedpunkter.
Årets resultat har for landsbybussen givet et underskud på ca. 9.500kr og for selve landsbyrådet et
underskud på ca. 9.500kr.
Indestående fra 2018 holdt op imod resultatet for 2019 og forvaltede midler, giver et indestående
resultat på ca. 25.000kr i plus.

•

Valg
På valg er:
o Hans Jørgen Bollmann (ønsker ikke genvalg)
o Birger Wraae
o Jens Aage Holm
Nye kandidater
o Karsten Witt
o René Carstensen
Valgt til bestyrelsen er
o Birger Wraae
o Jens Aage Holm
o Carsten Witt
o René Carstensen
Revisorer
o Poul Erik Møller
o Inge M. Nielsen
o Hans Peter Brunsgaard (revisorsuppleant)

•

Indkommende forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget rettidigt indkomne forslag. Punktet bortfalder.

•

Eventuelt
Hardy: Vi har plantet en masse blomsterløg i 2019, men kommunen har lukket for uddeling af nye

blomsterløg til landsbyerne. Om vi får det igen, ved vi ikke - derfor er der ikke sat nye.
Der kommer pt. heller ikke flere æbletræer, så vi håber de nuværende sætter frugt.
Cykeltraileren står pt. ved efterskolen i Skelde, men den kan naturligvis fortsat bookes. Der er også
plads til en trehjulet handicapcykel på traileren, hvis der afmonteres en bøjle.
Gerd Conradsen: Vi skylder en stor tak til Hans Jørgen for hans store indsats i bestyrelsen.
Forsamlingen klapper.
Niels Peter: Som I har kunnet se på den omdelte flyer, er der nævnt noget om en ”app”. Infoland er
det system, vores og alle andre landsbyråds hjemmesider i Sønderborg Kommune kører på. De er i
gang med at udvikle en app til de forskellige platforme, så vi kan få og dele informationer og
begivenheder fra vores lokalområde, direkte med hinanden via vores telefoner og tablets, uden at
skulle klikke ind på facebook eller hjemmeside. Det er vores ønske, at alle foreninger i vores
område bliver koblet op på hjemmesiden, så vi får et centralt sted til alle informationer, der
fremover også vil kunne tilgås via appen. Appen forventes klar i løbet af foråret.
Der er opsat en pakkeboks ved Kværshallen, hvor man kan få leveret sine varer fra diverse
internetbutikker, som sender med Postnord/DHL. Det er planen fra virksomheden ”nærboks”, at
flere distributører forventes at blive koblet på løsningen med tiden.

