Bestyrelsesmøde
KTS Landsbyråd
Mødested: Kværs Friskole, Lærerværelset

Dato: 07-07-2021

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

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 08-06-2021
Dagsorden godkendt.
Velkommen til vores gæst, Karin Dalager.

2. Besøg af Sønderborg Kommunes Ældreråd

Repræsenteret ved formand for ældrerådet, Karin Dalager.
Ældrerådet har indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen i form af
høringssvar. Emner som trafik, pleje og omsorg, affaldssortering er blot få af mange,
som ældrerådet arbejder med. Karin fortæller, at det er et spændende arbejde i
ældrerådet og der er stor ”fare” for, at man bliver bidt af det. Ældrerådets ni
medlemmer ønskes at blive repræsenteret af hele kommunen – også landdistrikterne.
Her mangler der repræsentanter fra vores område.
Vi laver et motiverende opslag på vores hjemmeside og deler på vores Facebook side i
løbet af sommeren, for at sprede budskabet.

3. ”Her hilser vi på hinanden” Natur, læring og motionspark
Brugeraftalerne er modtaget til underskrift. Michael er godt i gang i Parken :-)

4. Cykeloaser & Tour de France ”Land-art”
Orientering fra gruppen (Hardy, Jens og Christian Thaysen).
Der har været møde med en/flere kunstnere som vi afventer en skitse fra.

5. Mobilitetsforeningen, orientering

Invitation og pressemeddelelse ifm. lancering af landsbybusserne sendes ud i denne
uge. Gennemgået programmet for dagen.
Hardy henter cykeltraileren og snakker med en cykelhandler om elcykler.

6. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen

Gruppen har haft møde med Preben Thorsen, der er selvstændig konsulent indenfor
fødevarebranchen og har stor erfaring med stordrift, indretning, kurser m.m.
Preben har desuden god kontakt til lokale fødevareproducenter, og er vældig
imponereret over vores køkkenprojekt.
Vi har modtaget forretnings- og potentialeanalysen fra Pro-Vins, som nu danner
grundlag for de kommende fondsansøgninger.

7. Forskønnelse af vores lokalområde

Vi har af kommunen fået tilsagn om nye midler til forskønnelse af vores område – f.eks.
blomster og vedligehold af grønne arealer. Niels Peter og Christian Thaysen aftaler et
møde med kommunen efter sommerferien.

8. Nyt fra webmaster
Intet.

9. Nyt fra kassereren
Intet.

10. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen
Skønt at Katrine og Michael er mødt op og er positivt stemt. Gode inputs!
Vi håber de holder ved ;) … og flere må gerne melde sig/møde op!!!

11. Samarbejde med borgerforeningen
Niels Peter har deltaget i et møde med borgerforeningen i Tørsbøl. Vores næste møde
bliver sammen med borgerforeningen for at drøfte vores fælles fremtidsmuligheder, og
hvad det skal indebære. Vi inviterer Connie med som ordstyrer/positivt indspark.

12. Bosætning - Vækst og værdier i landdistrikterne

Landsbyforum modtager snarest de endelige tilsagn om LAG-midler, så produktionen af
videomateriale m.m. kan sættes i gang. Vi skal selv bidrage med idéer til emner fra
vores område, der kan bruges til video- og podcastproduktion.

13. Generalforsamling

Vi kan ikke nå at få indkaldelse mv. på plads ift. vores aftale fra sidste møde med
afholdelse af generalforsamling den 18. september. De fremmødte til mødet d.d.
foreslår derfor at flytte generalforsamlingen til den 25. september – fortsat med
indvielse af Parken. Tidsplan, indkaldelse mv. fastlægges på næstkommende møde.

14. Gennemgang af vores lokale udviklingsplan

Måske det er ved at være tid til en ny/opdateret udviklingsplan for Kværs-TørsbølSnurom.
Her skal vi tænke på bl.a.
• Borgerinddragelse - Hvordan gør vi det bedst?
• Inddragelse af skolen og institutionerne
• Inddragelse af foreningerne i området (ildsjæle)
• Kommunikationsveje
• Indhold (projekter m.fl.)
Vi tænker mere over det til efter sommerferien.

15. Eventuelt
Intet.

Referent: René Carstensen

Næste møde
1. september 2021 kl. 19:00, Klubhuset i Tørsbøl

