Bestyrelsesmøde / Fællesmøde
KTS Landsbyråd & Borgerforeningen
Mødested: Tørsbøl Klubhus

Dato: 01-09-2021

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

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 07-07-2021
Dagsorden godkendt.

2. Tilforordnede til valget i Sønderborg kommunes ældreråd 16.11
Ældrerådet har spurgt, om vi kan finde to tilforordnede til ældrerådsvalget.
Jens og Niels Peter vil gerne. Hardy supplerer ved frafald.

3. Samarbejde med Borgerforening/Tørsbøl Klubhus
Det aftales, at der fremover mindst et par gange årligt, holdes fælles møder mellem
Borgerforeningen og Landsbyrådet for at fremme samarbejdet.
Landsbyrådet arbejder videre med muligheden for et nyt skur ved siden af klubhuset.

4. ”Her hilser vi på hinanden” orientering fra Michael
Hvis alt falder på plads, er legepladsen klar til ibrugtagning om ca. to uger – afhængig
af de sidste leverancer.

5. Iværksætterhus, oplæg fra Michael

Den gamle stationsbygning er en oplagt mulighed for at skabe et iværksætterhus. Der
kan søges midler via ”Underværker”. Ideudveksling med inviterede i morgen. Der følges
op og Michael arbejder videre med det. Spændende!!!
Landsbyen Torup på Nordsjælland har været igennem noget lign. med deres gamle
stationsbygning. Dertil rammer mange af deres tiltag, de idéer, der ligger i planer for
vores område. Måske vi skal lave en inspirationstur til Torup i oktober – Niels Peter
undersøger nærmere og vender retur.

6. Tour-de-France ”Land-art” & Cykeloase, orientering
Der arbejdes videre i gruppen. Der må gerne komme idéer til at reklamere for området
ifm. Tour-de-France. Michael foreslår beachflag med f.eks. ”Velkommen til KværsTørsbøl-Snurom”. Michael sender pris på beachflag til Hardy. Det er vigtigt, vi finder
noget, som kan genbruges i andre sammenhænge.
Intet nyt om cykeloaserne.

7. Vækst og værdier i landdistrikterne (produktion af film m.m.)
Reklamefilm bliver for vores område i samarbejde med Adsbøl.
Der er allerede blevet indtalt nogle lydklip, og mere kommer til. Der bliver i den
kommende tid optaget video fra forskellige steder i vores område, samt optaget lyd til
nogle podcasts.

8. Mobilitetsforeningen indsætning af landsbybusser
Niels Peter fortæller om landsbybusserne og delebanken.

9. Iværksætterkøkken, orientering
Niels Peter fortæller om køkken-projektet.
Den nye Forretnings- og potentialeanalyse lægges på hjemmesiden og Facebook.

10. Stenparken & Forskønnelse af vores lokalområde
Vi skal finde en løsning på vedligehold af Stenparken. Info-skiltene skal fornyes og der
skal luges et par gange i året.
Michael arbejder videre med info-skiltene. Vi laver et opslag på Facebook, hvor vi søger
en person, der vil luge området.
Efter ansøgning, har vi fået nogle penge fra Teknik & Miljø, der skal gå til vedligehold og
forskønnelse af vores område – f.eks. blomster. Vi går i tænkeboksen og vender tilbage.

11. Nyt fra webmasteren
Intet nyt.

12. Nyt fra kassereren
Ikke til stede. Niels Peter fortæller, at regnskabet bliver lavet klar og revideres
den 9. september.
13. Generalforsamling

Vi kan ikke længere nå at indkalde til den planlagte dato 18. september, derfor må vi
finde en ny snarest derefter. René sender en Doodle ud sammen med referatet, så vi
kan melde retur med mulige datoer.

14. Eventuelt
Intet.

Referent: René Carstensen

Næste møde
6. oktober 2021 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset

