
 

 

Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 

 

Mødested: Kværs Friskole, Lærerværelset Dato: 05-05-2021 

 

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

Fraværende: Birger  

 

Dagsorden / Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 02-12-2020 
 Dagsorden godkendt.   

 

Velkommen til vores to gæster, Katrine og Michael.  

 

Bodil har ønsket at stoppe til generalforsamlingen, men da det endnu ikke har været 

muligt at afholde den, har hun valgt at stoppe før tid. Vi takker Bodil for hendes store 

engagement i Landsbyrådet.  

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

 Kommunen er fortsat meget positivt stemt, men vi afventer stadig de sidste 

godkendelser for at kunne gå i gang.   

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

 Orientering fra gruppen (Hardy, Jens og Christian Thaysen).   

 

Der er godkendt beløb fra kommunen til to cykelpumpestationer, som bliver placeret i 

hhv. Tørsbøl og Kværs. Vi afventer endeligt svar fra kommunen.  

 

Tour de France-løbet kommer fra Felsted igennem vores område ved Snurom og mod 

Gråsten. Der arbejdes på at lave noget land-art, altså kunstværk der kan ses fra en 

helikopter. Vi har snakket om store bannere på taget af ejendomme, kunstværker på 

græsmarker, halmballer der skaber et kunstværk - malet gule på toppen, samt mange 

andre muligheder. Gruppen deltager i fælles infomøder med andre landsbyråd og 

kommunen.  

  
4. Mobilitetsforeningen, orientering  

 Landsbybusser forventes lanceret i august måned. Nærmere info tilgår.    

  
5. Iværksætterkøkken, orientering fra gruppen 

 Projektet er helt naturligt blevet forsinket pga. COVID-19.  

Vi håber den rette økonomi er på plads ved årets udgang.  

  

6. Nyt fra webmaster  
 Infoland app’en er blevet opdateret, samt mindre justeringer på hjemmesiden.  

  

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

Øget tilskud fra kommunen til alle landsbylaug.  

Der er søgt midler ved kommunen til at dække forskellige tiltag i græsklipperlauget.  

  
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. Renovering af Buskmosevej 
 Afventer fortsat kommunens afgørelse ift. plantning af vejtræer.  

  
10. Bro over bækken, Tørsbøl 

 Udskudt pga. COVID-19 - afventer svar fra kommunen ift. tidsplan.  

Projektet og midler er godkendt.  

  
11. Bosætning - velkomstpakke 

 Kommunen og Landsbyforum arbejder på fælles materiale for alle landdistrikter.  

Landsbyforum afventer tilbud på div nye tiltag.  

  

12. Generalforsamling 
 Mødedato besluttes på 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.) 

 

Michael prøver at tænke lidt mere over konceptet til næste gang.  
  

14. Nyhedsbrev fra Landsbyforum 
 Landsbyforums nyhedsbrev er sendt rundt sammen med dagsorden.  

Kommende arrangementer gennemgået af Niels Peter.  

  
15. Eventuelt 

 Michael: Fortæller om ny ide omkring et byhus/iværksætterhus.  

Lyder spændende - mere herom, når de indledende øvelser lykkedes.  

 
 

 

Referent: René Carstensen 

Næste møde 

8. juni 2021 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset 


