
 

 

Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 

 

Mødested: Tørsbøl Klubhus Dato: 02-09-2020 

 

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

Fraværende: Karsten. 

 

Dagsorden / Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 05-08-2020 
 Dagsorden godkendt.  

 

Gerd har valgt at trække sig fra bestyrelsen pga. alderdom. Det respekterer vi 

naturligvis. Niels Peter har været forbi Gerd med en hilsen.   

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

 Afventer fortsat svar fra Nordea, som har bedt os om ”forsigtigt” at sætte kryds i 

kalenderen til et Kick-Off møde i Fredericia den 16/11.  

  

3. Lokal turistskiltning, orientering, indsendt forslag 
 Vi afventer svar om placering af fase-2 skiltet.  

René holder kontakten til kommunen.  

  

4. Mobilitetsforeningen, orientering  
 Der er udsendt et spørgeskema til alle landsbylaug fra ”Naboskab”, som ca. 150 

personer indtil videre har svaret på, så det er supergodt, men det kan sagtens blive 

endnu bedre.  

 

På mandag sendes en reminder ud til alle landsbylaug, så vi kan få endnu flere svar.  

  
5. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen 

 Der er ikke yderligere at tilføje til Iværksætterkøkkenet for nuværende.  

Vi afventer svar fra kommunen ift. Lokalplan m.m.  

- Niels Peter har rykket kommunen for svar flere gange ift. lokalplanen.  

  

6. Trafikforhold Felstedvej 
 Borgerne i Snurom er utrygge pga. den stigende trafik på Felstedvej, som kører 

hurtigere og hurtigere. Borgere har på eget initiativ kontaktet kommune og politi, hvor 

ATK har været ude flere gange, men kommunen vil ikke bruge penge på 

sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. en digital fartmåler.  

 

Niels Peter skriver til stabschefen for teknik og miljø, som landsbyforum har to årlige 

møder med. Her vil det formegentlig være nemmere at få taget emnet op.  

  
7. Nyt fra webmaster  

 InfoLand afholder webaften onsdag d. 09.09.20 kl. 17:30 på Alsion.  

René m.fl. deltager.  

  

8. Nyt fra kassereren 
 Vi kontakter KTUIF og Kværs Hallen om overskuddet fra Kværs Messen må overflyttes til 

Græsklipperlauget. Deres arbejde tjener jo fælles interesse. Ingen har vist interesse for 

at arrangere en ny messe.  

 



Kontoen, der er brugt til messen, omdøbes herefter til ”Øremærkede midler”.  

 

Der planlægges et møde med Leif Jensen fra Vej & Park for evt. samarbejde og midler til 

Græsklipperlauget.   

  
9. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen 

 Vi arbejder kontinuerligt med at finde flere til bestyrelsen.  

 

Niels Peter foreslår, at vi etablerer et ”Tingsted” til foråret 2021.  

Her kan vi f.eks. afholde tre møder i løbet af forår/sommer, for at virke mere 

åbensindede overfor interesserede. Vi kan evt. byde på en grillpølse og noget drikkelse.  

Hvis projektet med legepladsen i Kværs bliver til noget, kan tingstedet etableres der, 

ellers ved klubhuset i Tørsbøl.  

- Der arbejdes videre med idéen.  

  
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. Aase indkalder til et møde på Buskmosevej. Niels Peter m.fl. deltager.  

  

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 flere gange, og afventer stadig svar.  

  

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.   

  
13. Velkommen til tilflyttere 

 Hvordan kan vi byde tilflyttere velkommen til området?  

- Vi skal have foreningerne med på idéen - evt. med et gratis medlemskab i en periode. 

- Vil erhvervslivet være med til nogle rabatkuponer eller lign?  

- Materialet skal være af god kvalitet, så det er indbydende.  

 

Hardy og René arbejder videre med projektet.  

 
  

14. Eventuelt 
 Kommende, vigtige datoer: 

• 22/09 Kl. 18:00 - 19:00 Årsmøde i Landsbyforum 

• 22/09 Kl. 19:00 - 21:00 Ordinær møde i Landsbyforum 

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

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

 

Niels Peter: Kan den gamle vandværksbygning. når den på sigt ikke længere skal 

bruges, blive til en byttecentral? - Man ser der mange steder, hvor en tidligere 

telefonboks, transformatorbygning eller lign. laves til en bogbyttecentral.  

- Der arbejdes videre med idéen.  

 
 

 

Referent: René Carstensen 

Næste møde 

7. oktober 2020 kl. 19:00, sted aftales nærmere. 


