
 

Generalforsamling 2022 
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Kværs Idrætsfriskole den 22. marts 2022 

• Velkomst v. formanden 
Formanden byder velkommen.  
Generalforsamlingen 2021 blev aflyst pga. COVID-19.  
 

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

• Valg af referent 
Landsbyrådet foreslår René Carstensen, sekretær i landsbyrådet.  
René er valgt.  
 

• Formandens beretning 
Formanden fortæller om bestyrelseskonstellationen det seneste år.  
 
KTS Landsbyråds medlemmer engagerer sig i forskellige kommunale foreninger og projekter, der 
gavner vores lokalområder. Vi er bl.a repræsenteret i cykelforum, Tour de France LandArt-gruppen, 
Mobilitetsforeningen (landsbybusser mv.) samt Landsbyforum. Vi har de fire forgange år desuden 
været repræsenteret i bestyrelsen for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i kommunen.  
 
Projektet ”Her hilser vi på hinanden”:  
Michael fik en ide om at lave et projekt og ville gerne lave en legeplads m.m.  
Projektet blev kørt i stilling med Landsbyrådet og KTUIF. Der var brug for økonomi og arealer hvor projektet 
kunne gennemføres.  
 
I samme periode var landsbyrådet blevet bekendt med at kommunen ønskede at sælge arealet ved 
Lundtoftvej. Michael søgte Nordea Fonden og fik kr. 700.000 efterfølgende søgte vi puljen for borgerinitiativer 
og fik kr. 120.000 
 
Hans Lenger fik lavet aftaler med Christian Rossen, Jacob Duus, Bjarke Lassen og Peter Friderichsen om at 
landsbyrådet kunne bruge deres arealer med søen og den del der kaldes parken. En stor tak til disse 4 private 
lodsejere for deres velvilje! Alt faldt på plads, vi har fået råderet over den kommunale jord og MB Sport og 
event har sammen med frivillige og skolens børn lavet et super område med natur, læring og motion.  
 
Byggegrunde: 
Ved projektet mistede Kværs muligheden for udstykning af byggegrunde på kommunal jord. Der blev dog 
samtidigt aftalt at Landsbyrådet og Kommunen i fællesskab skal finde et nyt egnet område til udstykning af 
kommunale byggegrunde. Der er aftalt et møde chefen for Plan og Myndighed, primo juni 2022. 
 



Græsklipperne:  
… fortsætter deres virke med at klippe og forskønne vores lokalområde. Man er selvsagt glade for tilskud til 
drift og vedligehold af materialer. Vi har modtaget kr. 15.000 fra en pulje i Teknik og miljø til forskønnelse 
m.m. - Vi fik også penge fra borgerinitiativpuljen til udskiftning af broen over Gejlå ved Tørsbøl. 
 
Vækst og værdier i landområder:  
Landsbyforum søgte og fik midler til at udvikle 20 mindre film til promovering af landsbyområder i Sønderborg 
Kommune. Vi har sammen med Adsbøl fået lavet en film som vil være til alles brug efter premieren den 28. 
marts. Samtidigt er der også lavet en podcast med Gert Conradsen, som fortæller om vort lokalsamfund - 
Tusind tak til Gert.  
 
Tour de France-middag på skolen: 
Den 7. april afholder Landsbyrådet og skolen en fælles Tour de France-middag på skolen.  
Der er begrænset deltagerantal, da kravet til tilskuddet på kr. 10.000 var at arrangementet skulle være gratis. 
Vi har dog med lidt ekstra tilskud nået frem til at 64 personer kan deltage, hvilket også passer fint til skolen 
kapacitet.  
 
Maden laves af det Franske Hus i Broager og Preben Thorsen fra Made in Sønderborg, som også er med i 
vores køkkengruppe, laver forretten og er behjælpelig med de franske ord. 
Tanken er også at fremhæve skolen som et sted hvor man i fremtiden kan få læring om mad og sundhed.  
 

• Kassererens beretning med regnskab 
Regnskabet gennemgået af sekretæren i kassererens fravær.   
 
- Der er modtaget nogle småbeløb i form af donationer via MobilePay – primært til Græsklipperlauget.  
- Årligt tilskud fra kommunen på 5.500kr samt et tilskud til renovering af broen ved Gejl Å i Tørsbøl og  
  områdeforskønnelse.  
- Legepladsprojektet har modtaget 130.000kr fra kommunen borgerinitiativpulje. 
- Kommunen har givet tilskud på 15.000kr til områdeforskønnelse.  
- Cykeltraileren overdrages til Mobilitetsforeningen i løbet af 2022. Stilstand i udleje grundet Corona. 
- Der har været en del fejl i MobilePay ifm. KTUIF’s Bierfest og fyrvrærkeri-salg, hvor kunder har overført til  
   KTS i stedet grundet samme adresse på MobilePay. KTS lukker for MobilePay, da omkostningerne er højere  
   end indtægterne for at holde det kørende.  
- Græsklipperne har modtaget overskuddet fra lokalmessen jf. aftale med KTUIF, da der ikke har været  
   interesse for at arrangere en ny messe.  
 

• Valg 
På grund af den aflyste generalforsamling i 2021, er alle på valg i år. De der skulle havde været på 
valg i 2021, vælges i år kun for 1 år, så der ikke skabes ulighed.  
 

o Niels Peter Nielsen  Vælges for 1 år  
o Hardy Johansen  Vælges for 1 år  
o Birger Wraae   Vælges for 2 år  
o René Carstensen   Vælges for 2 år  
o Jens Aage Holm   Vælges for 2 år 
o Karsten Witt   Vælges for 2 år 

 



o Gert Conradsen og Bodil Bruunsgaard er udtrådt udenfor valg, og havde været på valg i 
2021. De første to nye kandidater overtager derfor deres valg-pladser frem til næste 
generalforsamling.  

 
Nye kandidater 

o Henrik Weber  Vælges for 1 år 
o Michael Beck   Vælges for 1 år 
o Katrine Dahmlos  Vælges for 2 år  

 
 
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 
 

Gert Conradsen: Jeg er stødt på et dokument i rigsarkivet, der er skrevet af en tidligere præst i Kværs Sogn. 
Skrevet med gotiske bogstaver - til dels på tysk. Er i gang med at renskrive/oversætte. Vil landsbyrådet hjælpe 
med at søge midler til tryk mv.?  
Landsbyrådet: Ja, det finder vi ud af. Gert skal blot henvende sig når han er nået i mål.  


