Bestyrelsesmøde
KTS Landsbyråd
Mødested: Kværs Friskole

Dato: 03-11-2021

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

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 06-10-2021
Dagsorden godkendt.

2. ”Her hilser vi på hinanden” orientering fra Michael
Michael ikke til stede. Niels Peter kan fortælle, at Michael forventer det hele færdigt
inden Julen. Der bliver foruden hytten ved søen også sat skraldespande og bordebænkesæt op. Vi skal have snakket om skiltningen, infotavler og rutemarkering
igennem parken – evt. vildtlåger ved overgange mellem park og eng/mark, så passage
bliver lettere og mere synlig.
Bl.a. skovbørnehaven i Sønderborg er meget interesseret i at benytte området. Dialogen
er indledt – Niels Peter følger op.

3. Iværksætterhus, Michael
Michael ikke til stede.

4. Tour-de-France ”Land-art” & Cykeloase, orientering
Hardy er ved at undersøge priser på paraplyer, der skal bruges til udsmykning ifm. TdF.
De skal naturligvil helst være gule, ellers må vi spraymale dem. Prisen afhænger
naturligvis af antal.
Michael skal finde pris på beach-flag/bannere og melde retur til Hardy.
Der er snart møde igen Land-art-gruppen, hvorfra vi forventer yderligere besked.
Idéen om et arrangement i Kværs med et ”fransk islæt” møder positiv stemning i
”Køkken-gruppen”. Hardy sender ansøgning til kommunen, for evt. at få del i puljen, der
er oprettet til formålet. Vi kan søge op til 10.000kr i puljen.
Cykeloaser – Vi afventer tilbagemelding fra kommunen.

5. Vækst og værdier i landdistrikterne (produktion af film m.m.)

Produktionen er i gang. Optagelserne er gennemført. Materialet forventes klar omkring
december.

6. Iværksætterkøkken, orientering
Fremover kaldes projektet ”Udviklingskøkken”, da ”Iværksætter..” klinger for
kommercielt, hvilket kan give udfordringer ifm. fundraising.
Niels Peter er i tæt i dialog med fundraiserne – ansøgning til A.P. Møllerfonden er på vej,
desuden søsættes ansøgning til Real Dania fonden snarest.

7. Forskønnelse af vores lokalområde
Æbletræer på vej J

8. Nyt fra webmasteren
Intet nyt.

9. Nyt fra kassereren
Det sker flere gange i løbet af året, vi kører til møder i Sønderborg eller længere
væk ifm. vores aktiviteter i landsbyrådet. Fremover udbetales der kørselspenge
til bestyrelsesmedlemmer i landsbyrådet i det omfang, at kørslen er ud over
10km fra Kværs Friskole, til statens laveste takst.
René udarbejder kørselsskema til næste møde.
10. Eventuelt
Niels Peter kontakter forvaltningen ifm. snak om nye byggegrunde i vores område. Det
sker efter tidligere dialog med borgmesteren, hvor vi fik lovning på en ny dialog om
emnet til efteråret.

Referent: René Carstensen

Næste møde
1. december 2021 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset

