
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole Dato: 06-10-2021 
 
Deltagere: Niels Peter, Jens, Hardy, René  
Fraværende: Birger, Karsten, Katrine, Michael  
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 01-09-2021 
 Dagsorden godkendt.   
  

2. ”Her hilser vi på hinanden” orientering fra Michael   
 Der var fint fremmøde til indvielsen af legepladsen – ca. 60 personer. Dejligt at se 
mange unge forældrepar.  
 
Gråsten Fjerkræ havde sponsoreret kyllingepølser til arrangementet.  
 
Vi har modtaget en ny forpagtningsaftale, da der er søgt og godkendt p-pladser på 
Lundtoftvej.  

  
3. Iværksætterhus, Michael  

 Michael ikke til stede.  
  

4. Tour-de-France ”Land-art” & Cykeloase, orientering  
 Der er møde i Land-art-gruppen torsdag i næste uge. Vi afventer afgørelse af forslag til 
vores områder.  
 
Vi kan søge 5-10.000kr til et arrangement ifm. Tour-de-France. Det behøves ikke være 
direkte ifm. TdF, men skal gavne lokalsamfundet og have et ”fransk islæt”. Hardy og 
Niels Peter tager det med på næste møde i Køkken-gruppen. 
 
Hardy har deltaget i et møde i Cykelforum. Der appelleres til at der sættes fokus på, at 
cyklister benytter cykelstierne, når de er der.  
 
Cykeloaser – kommunen meddeler, at der udarbejdes skitser mv. i løbet af 
oktober/november måned, hvorefter vi får yderligere besked.  

  
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  

 Vi er ved at være klar med ansøgninger. Der er møde i gruppen på mandag. 
  

7. Forskønnelse af vores lokalområde 
 Vi har fået pengene fra kommunen. Der arbejdes med idéer om at så blomsterfrø eller 
plante blomster. Nu her bliver der købt nogle æbletræer, da nogle trænger til 
udskiftning.  

  
8. Nyt fra webmasteren 

 Intet nyt.  
  



9. Nyt fra kassereren 
 Regnskab for 2020 er udarbejdet og ligger klar til generalforsamlingen næste år. 
  

10. Generalforsamling 
 Generalforsamlingen for 2021 er udskudt og afholdes sammen med den ordinære 
generalforsamling i 2022. Her skal vi være opmærksom på, at valg til landsbyrådets 
bestyrelse skal ”deles” op, så de pladser der var på valg i 2021, kun vælges for 1 år i 
2022.  

  
11. Eventuelt 

 Intet.  
 

 
 

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


