
 

 

Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 

 

Mødested: Kværs Friskole, Lærerværelset Dato: 07-10-2020 

 

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

Fraværende: -  

 

Dagsorden / Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 02-09-2020 
 Dagsorden godkendt.   

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

 Projektet er til høring i kommunens afdelinger i morgen. Herved konkluderer man 

samtidigt hvorledes grundstykket skal lånes/lejes eller andet.  

 

Vi har fået 700t.kr. ud af 830t.kr i fondsmidler. Michael arbejder videre med at søge de 

resterende midler, samt deltager i kick-off mødet den 16/11.  

  

3. Samarbejde med Kristian Nordstrøm - Cykelpumpestationer m.m.  
 Der er et trekantet areal i Tørsbøl, hvor der gror vilde roser. Her har kommunen i lang 

tid snakket om, at roserne skulle fjernes. Det bliver udført og forventningen er, at der 

lægges belægning i stedet for græs/jord.  

 

Der undersøges mulighed for at få opsat cykelpumpestationer i hhv. Tørsbøl og Kværs i 

nærheden af busskurene, hvor cykeltrafikken er størst. 

  
4. Mobilitetsforeningen, orientering  

 Netop modtaget LAG-midler til at udvide NaboGO-appen til delebanksløsningen.  

 

Transportanalysen er afsluttet og udvikling af app’en er godt i gang.  

  

5. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen 
 Kommunen har meddelt, at ændring af lokalplanen først kan ændres i 2023. 

Begrundelsen er en politisk beslutning. Niels Peter har kontaktet og afventer svar fra 

Aase Nyegaard.  

  
6. Trafikforhold Felstedvej 

 Der skulle være afholdt dialogmøde med staben ultimo oktober, men mødet er blevet 

udsat til november, hvor et af hovedpunkterne er trafikforholdene på bl.a. Felstedvej.  

  

7. Nyt fra webmaster  
 Webmødet den 9/9 på Alsion indeholdt en kort gennemgang af det nye udseende til 

InfoLand-hjemmesiderne, ellers ikke noget nyt.  

 

René deltager i et møde med KTUIF på tirsdag, da de ønsker at benytte kvaers-sogn.dk 

til nyheder og offentlige begivenheder.  

 

Vi vil gerne have endnu flere foreninger med!        

  
8. Nyt fra kassereren 

 Vi afventer svar fra KTUIF på vores forespørgsel vedr. at overflytte overskuddet fra 

Kværs Messen til Græsklipperlauget. Deres arbejde tjener jo fælles interesse.  



Ingen har vist interesse for at arrangere en ny messe.  

 

Der har været en ubetalt regning for landsbybussen sidste år, som vi ikke har været 

opmærksom på. Den er nu blevet betalt.  

  
9. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen 

 Vi arbejder kontinuerligt med at finde flere til bestyrelsen.  

 

I stedet for at etablere et nyt ”Tingsted”, kan bålhytten, der skal opføres i Kværs, 

bruges til formålet, når projektet ”Her hilser vi på hinanden” bliver gennemført.  

  

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

Niels Peter har sendt forslag til Aase Nyegaard, som nu har svaret tilbage og virker 

interesseret.  

 

Møde med Aase den 12/10 kl. 10.  

 

Der er sat meget autoværn op på strækningen og lavet vandkanaler.  

  

11. Velkomstmateriale til tilflyttere 
 Der arbejdes forsat på et udkast.   

  

12. Bro over bækken, Tørsbøl 
 Der er søgt penge ved borgerinitiativpuljen til at dække materialeomkostninger.  

Der undersøges om mulighed for, at projektet kan udføres som et 

beskæftigelsesprojekt.  - Godkendt.  

  
13. Eventuelt 

 Kommende, vigtige datoer: 

• 21/10 Kl. 17:30 - 21:00 Landsbytopmøde (udskudt fra april)  

• 21/11 Kl. 09:30 - ??:??  Kursus for alle landsbylaug-bestyrelserne 

 

Aabenraa Frivilligcenter har skrevet/ringet omkring deres ”Telefonkaffe”-koncept, hvor 

to personer matches af frivilligcenteret og ringer sammen en gang om ugen. Bodil og 

Niels Peter deltager i et møde med frivilligcenteret.  

 

Nabohjælp - emne til generalforsamlingen.  

 

Tour de France i Snurom - Vi kontakter de andre foreninger for at se, om der er nogle 

der vil byde ind med noget.  

 
 

 

Referent: René Carstensen 

Næste møde 

4. november 2020 kl. 19:00, sted aftales nærmere. 


