Bestyrelsesmøde
KTS Landsbyråd
Mødested: Tørsbøl Klubhus

Dato: 03-06-2020

Deltagere: Niels Peter, Birger, Bodil, Hardy, Jens, Karsten og René.
Fraværende: Gert.

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 04-03-2020
Møderne i april og maj blev aflyst pga. COVID-19.
Dagsorden godkendt.

2. ”Her hilser vi på hinanden” Natur, læring og motionspark.
Vores formand blev kontaktet af et par lokale ildsjæle med en ide om at lave et
naturområde ved Kværs med legeplads, motionsredskaber, læringsmiljøer og meget
andet.
Kommunen har et stykke jord til salg, som skulle være brugt til boliggrunde. Vi har budt
et symbolsk beløb for arealet og afventer nærmere.
Der er søgt fondsmidler til at realisere opstart af projektet, som vi afventer
tilbagemelding på.

3. Lokal turistskiltning
Vi har modtaget materiale af kommunen, der ønsker tilbagemelding på steder i vores
lokalområde, der kunne have interesse for turister m.fl. Kommunen vil tage stilling til
skiltning i lokalområderne, når vi har meldt retur.
Karsten, Hardy og René mødes indenfor nærmeste fremtid og noterer mulighederne.
- Det kan f.eks. være kirken, forsamlingshuset, istidslandskaber, sheltere mv.

4. Mobilitetsforeningen, orientering
Landsbybusserne udsættes til september, da ingen vil bruge dem for nuværende pga.
COVID-19 situationen.
Der arbejdes med flere projekter, som afventer tilbagemelding på ansøgninger til fonde
og puljer, før realisering kan træde i kraft.

5. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen
Der er ikke noget nyt, da alt har stået stille pga. COVID-19.
Der holdes snarest et møde i gruppen.

6. Anerkendelse for smuk bygningskultur
Vi har modtaget info om indstilling til smuk bygningskultur i kommunen. Vi indstiller
forslag til kommunen.

7. Nyt fra webmaster / InfoLand App
Der er kommet en ny udgave af InfoLand appen, som ser ud til at virke fint.
InfoLand er kommet med et tilbud om at opgradere hjemmesiden. Vi afventer
kommunen, da de muligvis vil betale for opgradering af alle landsbyhjemmesider.

8. Nyt fra kassereren
Der har ikke været økonomisk aktivitet siden sidste møde.
Vi skal tage en beslutning sidst på året ift. MobilePay, da det koster os 49,- pr måned.
Det hænger ikke sammen med de indtægter vi har den vej for tiden.

9. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen
Vi arbejder kontinuerligt med at finde flere til bestyrelsen.

10. Græsklipperlauget
SonFor har meldt tilbage, at de ikke kan forsvare og betale Græsklipperlauget et beløb
for at holde arealer, når de har sendt medarbejdere hjem pga. COVID-19. De har lovet
at melde tilbage, når situationen er normaliseret.
Det ser rigtig flot ud med blomsterne, der er blevet sået.
Der sås blomster igen til efteråret.

13. Forslag til nye cykelstier
Vi har ikke hørt yderligere siden forslaget blev indsendt. Spørgsmålet er, om vi
overhovedet bliver hørt?
Der skulle også være nedsat en gruppe, som skulle involveres i cykelstien på
Buskmosevej, men den cykelsti er jo nu vedtaget uden borgerinddragelse.

14. Eventuelt
Niels Peter: Der er efterhånden behov for et nyt flag til flagstangen ved mindestenen på
hjørnet af Søndertoft/Avntoftvej. Det koster ca. 500kr.
- Det køber vi.
Der er kommet en ide fra en lokal ildsjæl om at lave en ca. 100km lang vandrerute
”Kværs Kaminoen”. Idéen går ud på, at der laves et stisystem igennem naturområder i
vores lokalområde - evt. følge Gejl Å et stykke af vejen og gå forbi
overnatningsmuligheder, sheltere mv.
- Det lyder interessant, men ideindehaveren skal være foregangsmand/kvinde for
projektet. Vi deltager gerne i projektet.
NP har for noget tid siden fået en henvendelse fra nogle knægte vedr. knallertbanen på
Vestermark, som er blev lukket af flere omgange. NP har undersøgt sagen hos
kommunen, som melder tilbage, at banen pt ikke er lovlig at køre på som den er, men
teknisk udvalg tager det op snarest muligt, så den kan gøres lovlig igen.
- Vi afventer og ser hvad der sker.
Hardy: Der var snak om, at cykelturene skulle starte op igen i maj, men vi venter til
august før vi gør mere.
Birger: Hvordan kan få lidt mere gang i cykeltraileren? Måske der kan laves et
samarbejde med friskolen om en lille event.
- Det hele har været og er stadig, gået helt i stå pga. COVID-19. Så det skal nok
komme i gang igen.
- Hardy: Er blevet ringet op af en efterskole fra området omkring Billund, som var
vældig begejstret for den måde, vores cykeltrailer er bygget op på.

Referent: René Carstensen

Næste møde
1.juli 2020 kl. 19:00, sted aftales nærmere.

