
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole, Lærerværelset Dato: 08-06-2021 
 
Deltagere: Niels Peter, Jens, René, Michael, Hardy, Karsten, Katrine  
Fraværende: Birger  
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 05-05-2021 
 Dagsorden godkendt.   
 
Velkommen til vores to gæster, Katrine og Michael.  

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

 Der er blevet fældet nogle træer i området – nyt tidsestimat ultimo august.  
Vi har fået de søgte midler ved Friluftsrådet, så vi kan udvide projektet med flere 
ønskede tiltag.  
 
Der har i dag været skriveri på Facebook omkring er storkepar set i Kværs. Vi vil 
naturligvis undersøge muligheden for en storkerede. Hardy kontakter Storkelauget for 
deres ekspertise og tanker omkring det.  

  
3. Cykeloaser & Tour de France ”Land-art” 

 Orientering fra gruppen (Hardy, Jens og Christian Thaysen).   
 
Der holdes jævnlige møder i kommunalt regi. Hardy forsøger at få indflydelse for vores 
område, da der ellers ikke er andre repræsentanter. Sønderborg cykelforum deltager 
også i debatten.  
 
Ift. cykeloaser, er der afholdt møde med Hr. Nordstrøm, som nu er stoppet i 
kommunen, men der er kommet en ny, som har været med rundt. Der bliver sat et 
bord-bænkesæt op sammen med cykelstationen ved telefoncentralen i Kværs, og 
muligvis tilsvarende ved busskuret i Tørsbøl – her skal der lige afklares ejerforhold af 
grundstykket. Der bliver ligeledes sat skilte op, der peger i retning af cykeloaserne.  
 
Låsen til cykeltraileren er gået i stykker. Det forsøges at få den erstattet af efterskolen, 
da det er dem, der sandsynligvis har ødelagt den.  

  
4. Mobilitetsforeningen, orientering  

 Landsbybusserne lanceres den 15. august ved Kværs friskole. Transportministeren m.fl. 
deltager. Materiale, tidsplan mv. tilgår.  

  
5. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen 

 Dialogen med fundraiserne er genoptaget. Der udarbejdes en ny forretningsplan, som 
forventes færdig ultimo juni 2021. Vi skal selv kontakte kommunen og lokale fonde, for 
at skabe en bedre kontakt. Det kan være en god ide at invitere Pro-Vins til et dialog-
møde om status og forventningsafstemning senere på året.  

  
6. Nyt fra webmaster  

 Info om cykeltraileren skal opdateres/synliggøres på hjemmesiden.  
  

7. Nyt fra kassereren 
 Ikke til stede. Niels Peter gennemgik kassebeholdningen.  



Der er søgt midler til græsklipperlauget afventer afgørelse hos kommunen.  
  

8. 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!!! 

  
9. Samarbejde med borgerforeningen 

 Niels Peter deltager i borgerforeningens næste bestyrelsesmøde.  
Vi vil meget gerne samarbejde :-)  

  
10. Bro over bækken, Tørsbøl 

 Broen er blevet bygget og står knivskarp. Tak til de frivillige kræfter!   
  

11. Bosætning - Vækst og værdier i landdistrikterne 
 Landsbyforum arbejder fortsat på sagen.  
Der bør være midler på vej til fælles materiale.  

  
12. Generalforsamling 

 Vi har nu fastlagt afholdelse af generalforsamlingen til lørdag d. 18. september 2021 
ved 14-tiden med indvielse af Parken. Tidsplan udarbejdes til næste møde.  

  
13. Gennemgang af vores lokale udviklingsplan 

 Måske det er ved at være tid til en ny/opdateret udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-
Snurom.  
 
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.  

  
14. Spørgeskema udsendt af Landsbyforum 

 Der er udsendt et spørgeskema fra Landsbyforum til medlemmerne i de forskellige 
landsbyråd, for at afklare behovet og hyppigheden af information, der går du fra 
Landsbyforum. Landsbyforum følger op på dette ved næstkommende møde.  

  
15. Eventuelt 

 Intet.  
 

 
 

Referent: René Carstensen 
Næste møde 
7. juli 2021 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset 


