Bestyrelsesmøde
KTS Landsbyråd
Mødested: Kværs Friskole

Dato: 01-12-2021

Deltagere: Niels Peter, Jens, Hardy, René
Fraværende: Birger, Karsten, Katrine, Michael

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 03-11-2021
Dagsorden godkendt.

2. ”Her hilser vi på hinanden” orientering fra Michael
Michael fortæller at legepladsen er færdig – det er bålhytten egentlig også. Bænke
opsættes snarest. Der er ønske/planer om toiletbygning og P-plads, samt en træbro
over bækken. Michael er primus-motor og søger forskellige puljer, som kan være med til
at opfylde vores ønsker med projektet.
Niels Peter har rykket for svar ifm. interessetilkendegivelsen fra skovbørnehaven i
Sønderborg, som var på besøg.

3. Iværksætterhus, Michael
Niels Peter fortæller, at der snart åbner nogle puljer op i kommunen, som vi kan søge til
bl.a. bygninger. Vi fremsender vores idéer til forvaltningen efter aftale. Niels Peter og
René formulerer et skriv og sender af sted.

4. Tour-de-France ”Land-art” & Cykeloase, orientering

Hardy har været til møde y Cykelforum. Det er pt. mest fokus på at få etableret
cykelstien til Nordborg. Man vil gerne have, at flere børn cykler til skole.
Der er søgt 10.000,- i TdF-puljen, men afventer fortsat svar. Der er mange ansøgere.
Hardy arbejder videre med et udkast til fællesarrangementet.
Cykeloaser – Tidshorisont pt. ukendt, da der er personalemangel i den afdeling i
kommunen.

5. Vækst og værdier i landdistrikterne (produktion af film m.m.)
Optagelserne er gennemført. Udkast forventes klar i løbet af december til udkast

6. Iværksætterkøkken, orientering
Der er sendt tre ansøgninger af sted, og vi har rundet de 500

7. Forskønnelse af vores lokalområde
Intet nyt.

8. Nyt fra webmasteren
Intet nyt.

9. Nyt fra kassereren
Den sidste regning fra fundraiserne er betalt.

10. Planlægning af generalforsamlingen, februar 2022

Vi SKAL have rekrutteret flere til bestyrelsen.
Michael og René snakker sammen om et oplæg.

11. Byggegrunde
Placering af mulige områder til nye byggegrunde debatteret. Niels Peter sender forslag
til kommunen.

10. Eventuelt
Intet.

Referent: René Carstensen

Næste møde
5. januar 2022 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset

