
 

 

Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 

 

Mødested: Tørsbøl Klubhus Dato: 05-08-2020 

 

Deltagere: Birger, Bodil, Hardy, Jens, Karsten og René.  

Fraværende: Niels Peter, Gert.  

 

Dagsorden / Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 03-06-2020 
 Dagsorden godkendt.  

  
2. ”Her hilser vi på hinanden” Natur, læring og motionspark 

 Afventer svar fra Nordea - forventet i løbet af august.  

  
3. Lokal turistskiltning, orientering, indsendt forslag 

 Karsten, Hardy og René har indsendt forslag til kommunen om de steder, vi mener, kan 

have interesse for turister, på opfordring fra kommunen.  

 

Vi har samtidigt spurgt til placering af ”fase 1”-skilte med overordnede 

turistinformationer ved indfaldsveje til kommunen. Placeringen af disse blev afgjort i 

januar uden vores indflydelse, og der er ikke placeret et skilt i vores område. 

Kommunen meddeler, at der umiddelbart ikke er økonomi til endnu et skilt.   

 

Samtidigt blev der spurgt ind til, om kommunen er interesseret i de cykelruter, 

landsbyrådet tidligere har udarbejdet. Det er de positivt stemt overfor, da de er i gang 

med at lave en oversigt over cykelruter i kommunen, så vi bliver kontaktet.  

 

Landsbyrådet anbefaler, at det lokale infoskilt placeres ved rastepladsen overfor Kværs 

Skole, med henvisning til skiltet ca. 100m i forvejen i begge retninger.  

  
4. Mobilitetsforeningen, orientering  

 Landsbybussernes igangsætning er udskudt til marts 2021. Mobilitetsforeningen har 

taget beslutningen ud fra tidligere erfaringer og COVID-19 situationen.  

 

Der er igangsat udvikling af software (mobilapplikation) til udlejning af busserne. 

Løsningen med nøgleboks mv. bliver mere moderne.  

 

Projektet med en ”delebank” for alle landsbylaug i kommunen er godt i gang. Der 

mangler stadig accept af ansøgning ved forskellige puljer, men man er fortrøstningsfuld. 

  
5. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen 

 Der er ikke yderligere at tilføje til Iværksætterkøkkenet for nuværende. Vi afventer svar 

fra kommunen ift. Lokalplan m.m. 

  

6. Anerkendelse for smuk bygningskultur 
 Forslag er indsendt og der er modtaget kvittering.  

  

7. Nyt fra webmaster  
 Hjemmesiden er blevet opdateret i slutningen af juli. Opdateringen er betalt af 

kommunen på lige fod med de andre landsby-hjemmesider.  

 

René har arbejdet med hjemmesiden de seneste par dage for at tilpasse forskellige 

elementer ifm. opdateringen, samt lavet et nyt register over virksomheder, foreninger 



og institutioner i området. Der bliver taget nye billeder af lokalområdet, som skal 

cirkulere i toppen af hjemmesiden. 

  
8. Nyt fra kassereren 

 Beholdningen for Græsklipperlauget falder stødt. Der bruges helt naturligt penge på 

brændstof og reservedele. Der skal overvejes, om der til næste år skal findes nye 

løsninger til en økonomi i Græsklipperlauget.  

  
9. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen 

 Vi arbejder kontinuerligt med at finde flere til bestyrelsen.  

 

Hvordan kan vi byde tilflyttere velkommen til området? Skal der laves en 

velkomstmappe, som evt. placeres hos ejendomsmæglerne? - Punktet tages op på 

næste bestyrelsesmøde.  

  
10. Renovering af Buskmosevej 

 Forslag fra Gråsten Forum om plantning af vejtræer som på Ravnsbjergvej. 

Niels Peter har sendt forslag til Aase Nyegaard.  

  

11. Pakkeboks 
 Ofte skal pakkerne, til trods for boksen, afhentes i Gråsten. Er boksen for lille? Henter 

man ikke pakkerne hurtigt nok? Eller er det nemmere for Post Nord at aflevere alle 

pakker i Gråsten? 

Niels Peter har kontaktet SwipBox, og afventer stadig svar.  

  

12. Bro over bækken, Tørsbøl 
 Broen over bækken ved jernbanen i Tørsbøl trænger til at blive renoveret. En mulighed 

kan være, at vi søger penge til materialer og Græsklipperlauget udfører arbejdet, når  

Græsset ikke længere skal slås.  

 

Stien omkring er ofte oversvømmet, når det regner. Der bør laves noget dræn langs 

med stien, så man kan færdes på den - også i regnvejr.  

  
13. Cykeltrailer 

 Cykeltraileren har fået en nøgleboks. Jens har lavet et udkast til en galvaniseret 

bagplade, der skal sættes på traileren til reklame. Hardy og Jens arbejder videre med 

skiltet.  

 

Cykeltraileren ejes i dag af tre landsbylaug, men Hardy står som ejer.  

Ejerskabet skal overdrages til Mobilitetsforeningen.  

  
14. Eventuelt 

 Hardy: Der er kommet info ud om diverse møder og kurser i landsbyforum regi.  

 

Bodil: Vi har store problemer med for høj hastighed på Felstedvej. Har tidligere haft 

kontakt til Politi og myndigheder, men der er ikke penge til noget som helst. Det eneste, 

vi i Snurom har bedt om, var digitale hastighedstavler, men der var ikke penge.  

- Kan vi som landsbyråd tage sagen op, så det ikke længere kommer fra de samme 

privatpersoner? Punktet ”Trafikforhold” tages op på næste møde.  

 
 

 

Referent: René Carstensen 

Næste møde 

2. september 2020 kl. 19:00, sted aftales nærmere. 


