
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole Dato: 09-03-2022 
 
Deltagere: Niels Peter, Hardy, Jens, Karsten, Katrine, René   
Fraværende: Birger, Michael  
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 16-02-2021 
 Dagsorden godkendt.  
 
Kommunen har vendt retur ift. byggegrunde. Der aftales et møde.   

  
2. ”Her hilser vi på hinanden” orientering fra Michael   

 Michael ikke til stede, men har sendt info på mail.  
Der er udfordringer med blødt jord ved indgang til legepladsen. Der arbejdes på en 
løsning.  

  
3. Fællesspisning / Tour de France 100-dages program  

 Planlægningen af fællesspisning er i gang og kommunikeret ud via Facebook.  
  

4. Tour-de-France ”Land-art” & Cykeloase, orientering  
 Hardy har været til møde i Cykelforum  

- Der arrangeres et par arrangementer i Sønderborg omkring el-cykler for de 
ældre borgere.  

- Verdens cykeldag d. 6. juni, program følger 
- Projektering af ny cykelsti mellem Adsbøl og Avnbøl  
- Der diskuteres færdsel med cykler på Gendarmstien (tilladt/ikke tilladt) 

 
Møde i Land-art gruppen 

- Der er tildelt 30.000kr til vores område (KTS, Nybøl-Stenderup, Adsbøl)  
- Der er i fællesskab lavet en indkøbsliste med Nybøl-Stenderup og Adsbøl 
- Hardy koordinerer og holder styr på projektet.  
- L-RON Harald maler på et stort lærred, der skal spændes op ved Avntoftvej. 
- Der skal pyntes op fra kommunegrænsen til den anden side af Snurom 

 
  

5. Vækst og værdier i landdistrikterne (produktion af film m.m.) 
 Filmene er ved at være klar – Præmiere d. 28. marts i Kinorama Sønderborg 
  

6. Iværksætterkøkken, orientering & Iværksætterhuset 
 Vi afventer fortsat svar på to fondsansøgninger ifm. køkken-projektet.  
 
Michael sender oplæg til kommunen ift. iværksætterhuset (stationsbygningen). Det 
kunne løfte projektet enormt, hvis det bliver en mulighed med et trinbræt til toget.   

  
7. Nyt fra webmasteren 

 Der laves  
  

8. Nyt fra kassereren 
 Det reviderede regnskab er sendt rundt til bestyrelsen. Regnskabet gennemgået og 
diskuteret. Godkendt af bestyrelsen.  



 
MobilePay er os kun en omkostning. Vi nedlægger vores nummer.  
 
Cykeltraileren omregistreres til Mobilitetsforeningen snarest.  

  
9. Planlægning af generalforsamlingen, februar 2022 

 Indkaldelsen er sendt ud i pressen i sidste uge.  
- Louise har sagt ja til at være ordstyrer.  
- Der laves opslag på hjemmesiden og Facebook.  
- Karsten bestiller kringle og køber kaffe.  
- René laver dagsorden og opstillingsliste.  

  
10. Byggegrunde 

 Vi ser frem til at få et møde i kalenderen med kommunen.  
  

11. Eventuelt 
 Intet.  

 
 
 

Referent: René Carstensen 
Næste møde 
Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset 


