
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole Dato: 03-05-2022 
 
Deltagere: Niels Peter, Jens, Michael, René, Henrik, Katrine  
Fraværende: Birger, Hardy, Karsten  
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 05-04-2022 
 Dagsorden godkendt.  
 
Michael og Henrik var rundt med børnehaven til forårsrengøring i området. De fandt 
rigtig meget plastik og andet affald. Katrine og Henrik snakker med skolen og 
børnehaven, om de er interesseret senere på året eller næste år, samt tager kontakt til 
Sønderborg Forsyning omkring afvikling af et arrangement.  
 
René forespørger på råmaterialet til filmen, der er produceret om vores område.  

  
2. Den franske middag 

 Overordnet et fint arrangement, men der er nogle kritikpunkter herfra, som bliver vendt 
i køkkengruppen.  

  
3. Mødekalender 

 Vi mødes som udgangspunkt den første onsdag i hver måned, men holder fri i juli og 
januar måneder. Møderne kan flyttes individuelt fra gang til gang, såfremt der er større 
tilslutning en anden dag i det enkelte tilfælde.  

  
4. Kommunikationsplan  

 Michael har sendt en kommunikationsplan/vejledning rundt, som beskriver hvordan vi 
kommunikerer via mail internt i bestyrelsen, samt hvordan vi reagerer på 
mails/henvendelser fra kommunen. Da alle ikke har set den, sendes den rundt med 
referatet.  

  
5. Landart – Tour de France 

 Der er indkøbt stof, paraplyer mv. i samarbejde med Adsbøl og Nybøl-Stenderup. Der er 
fortsat brug for hænder til opsætning i dagen op til TdF.  
 
Møde igen om 14 dage i Nybøl.  

  
6. Oplæg til byggegrunde 

 Vi skal melde retur til kommunen med datoforslag: 
Niels Peter skriver retur til dem at vi kan den 2. og/eller 3. juni kl. 10.  

  
7. Frilandsbyer – skrivelse fra kommunen 

 Vi har modtaget et oplæg fra kommunen omkring frilandsbyer og øer. Vi har pt. ikke 
haft problemer med at få gennemført projekter ift. kommunen/forvaltningen, så vi ser 
det ikke som et emne, vi skal arbejde videre med på nuværende tidspunkt.  

  
8. Landsbyforum årsmøde 

 Årsmøde i Mommark den 16. maj kl. 17.00. Niels Peter, Jens Aage og René deltager. 
Der er fortsat mulighed for tilmelding.  

  
 



9. Nyt fra webmasteren 
 Intet.  
  

10. Nyt fra kassereren 
 Niels Peter gennemgår beholdning.  
Pengene fra kommunen/100-dages-puljen er nu modtaget.  

  
11. Eventuelt 

 Michael: Pengene fra borgerinitiativpuljen til formidlingsprojektet omkring søen ved den 
nye legeplads er godkendt.  
 
Har snakket med Connie ift. idéerne med den gamle stationsbygning i Tørsbøl. Der 
arbejdes på at finde en pulje, hvor vi kan søge penge til ideudvikling/projektering.  
 
 
Næste møde bliver et mere åbent møde, hvor alle er velkommen til en grillpølse og en 
sodavand ved bålhytten på den nye legeplads – få en snak med landsbyrådet – komme 
med gode idéer – se den nye legeplads mv.  
René laver et oplæg til Web/Facebook/infokasserne.  

 
 
 

Referent: René Carstensen 
Næste møde 
Onsdag d. 8. juni 2022 kl. 18:00, Bålhytten på legepladsen med grillpølser og sodavand 


