
 

 

Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 

 

Mødested: Kværs Friskole Dato: 04-03-2020 
 

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

Fraværende: Ingen.  

 

Dagsorden / Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 05-02-2020 
 Dagsorden godkendt.  

  

2. Konstituering af bestyrelsen 
 Formand, Niels Peter 

Næstformand, Hardy  

Kasserer, Birger  

Sekretær og webmaster, René 

  

3. Hvordan gik generalforsamlingen 
 Det gik egentlig rigtig fint, men regnskabet skal op i et større format, så folk kan følge 

med. Vi skal skaffe mikrofon og højtalere til næste år. Jan fra politiet gjorde det rigtig 

godt, og de fremmødte deltog godt i debatten. Antallet af fremmødte var fint, men kan 

naturligvis blive bedre. 

  

4. Mobilitetsforeningen, orientering 
 Torsdag d. 27/2 var der ekstraordinær generalforsamling i Mobilitetsforeningen, som 

skal drive landsbybusser m.m. under projektet "Kom hinanden ve'", hvor der er 

modtaget offentlige midler til udvikling og drift af projektet. Der søges desuden fortsat 

midler fra offentlige puljer og private fonde. 

 

Her blev Birger, Niels Peter og René fra KTS valgt ind i bestyrelsen, sammen med to 

medlemmer fra andre landsbyråd.  

 

Mobilitetsforeningen arbejder desuden med projektet "Blafferræs", som et 

grænseoverskridende projekt, i samarbejde med Sønderborg Kommune, ”Mitfahrbanke” 

(Tyskland) m.fl.  

  

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. Blomsterfrø, indkøb 

 Hardy har undersøgt forskellige muligheder og fundet en god og egnet mulighed, som i 

stort omfang er kontinuerligt selvsående, og dækker et stort område til fornuftig pris. 

Hardy arbejder videre med denne mulighed og indkøber frø. 

 

Birger har søgt midler til Græsklipperlauget hos Sol&Strand, og afventer returmelding. 

  
7. Nyt fra webmaster / InfoLand App 

 Jens, Niels Peter og René har været til workshop på Alsion omkring Infoland-systemet 

(hjemmeside og app), som BallumIT nu har overtaget efter DGI. Der var ikke så meget 

teknisk viden at hente denne gang, men vi fik oplyst BallumIT’s planer og visioner 

omkring InfoLand, samt prisidé til opdatering af hjemmesiden og ny mobil-app, som de 

fremmødte landsbyråd mente, at Sønderborg Kommune bør overtage omkostningerne 

for, da lokalrådene ikke har budget til den forøgede udgift.  



 

René snakker med BallumIT ved lejlighed omkring muligheden for selv at opdatere 

hjemmesiden, så vi kan spare den omkostning.  

 

Der arbejdes videre med at få flere lokale foreninger og brugere på vores hjemmeside, 

så vi får en bedre samlet base for alt information og aktivitet i lokalområdet.  

  
8. Nyt fra kassereren 

 Der er kommet et par private donationer til græsklipperlauget.  

Første del af betalingen til Pro-Vins er overført.  

  

9. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen 
 Selvom generalforsamlingen for i år er overstået, arbejder vi fortsat med at skaffe flere 

til bestyrelsen. Der skal op til generalforsamlingen i 2021 laves endnu bedre 

markedsføring for dette.  

 

Ide fra borger om nyt projekt - Niels Peter m.fl. Deltagere i et møde senere på måneden 

og opdaterer landsbyrådet efterfølgende. Der kan evt. oprettes et ad-hoc udvalg under 

landsbyrådet, med en deltagende fra landsbyrådet.  

  

10. Nedlæggelse/Ændring af sti i Kværs 
 Der sker ikke yderligere før tidligst til efteråret 2020. 

  

11. Landsbyrådets deltagelse i genforeningsfesten 2020 
 Hardy har fået tilsagn om lån af plakater fra bl.a. Historisk Forening.  

Hallen har desværre ikke længere materiel til opsætning/udstilling af plakater, men vi 

kan låne udstillingssøjler ved Historisk Forening.  

 

Der skal indkøbes nogle plakatskinner/-klemmer til ophængning af plakaterne, da 

plakaterne ikke må beskadiges med tegnestifter eller lign. Landsbyrådet betaler. 

  
12. Græsklipperlauget, samarbejde med SonFor 

 Der har været afholdt møde mellem græsklipperlauget og SonFor om græsklipning af 

flere arealer mod en form for betaling. Der afventes endelig tilbagemelding fra SonFor.  

  

13. Forslag til nye cykelstier 
 Der er indsendt forslag til kommunen omkring ønske til cykelstier på Felstedvej og 

Avntoftvej. Vi afventer tilbagemelding på forslagene.  

  
14. Eventuelt 

 Birger: Har vi hørt nyt vedr. biogasanlægget?  

- Ikke noget nyt, da vi ikke har nogen anpart i beslutningsprocessen.  

 

Bodil: Ny virksomhed på Limbækvej, der sælger kvægkød m.m.  

- Skønt med ny virksomhed! Nogle fra landsbyrådet vil møde op til åbent hus og tager 

et par billeder. René skriver efterfølgende en nyhed på hjemmesiden.  

 

Karsten: Der findes noget i Vejle, der hedder "Fødevareklubben", som kan minde lidt 

om vores ide med iværksætterkøkkenet. De må have en stor mængde viden, som vi 

måske kan drage nytte af.  

- Det kunne være interessant at besøge dem. Karsten undersøger nærmere.  

 

Niels Peter: Har besøgt landsbyrådet i Adsbøl, da vi er de eneste to landsbyråd i 

gammel Gråsten Kommune. Der blev snakket lidt om fælles udfordringer og interesser, 

"Tour de France" 2021 m.m. - Måske vi skal mødes med dem et par gange om året.  
 

Referent: René Karstensen 

Næste møde 

1.april 2020 kl. 19:00, Kværs Friskole. 


