
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole Dato: 21-06-2022 
 
Deltagere: Hardy, Jens, Karsten, René, Michael, Katrine, Henrik  
Fraværende: Niels Peter, Birger   
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 03-05-2022 
 Dagsorden godkendt.  
  

2. Fra kommunen 
 Landzonetilladelse Støjvold:  
Ikke noget vi skal tage stilling til. Sendt ud til alle relevante beboere.  
 
Tilskud til renovering: 
Ingen kommentarer.  
 
Go-To arrangement:  
Jens Aage deltog, men det var mest promovering af Sønderborg by og ikke landsbyerne.  

  
3. Mødet om byggegrunde 

 Kommunen fortalte på mødet, at det tidligst bliver i 2025, det kan komme på tale med 
byggegrunde imellem Kværs og Tørsbøl – byggegrunde i det hele taget.  
 
Kan man få private investorer til at købe jorden i området og søge om 
byggetilladelse/arbejde med byggemodningen, vil det gavne hele projektet positivt.  
 
Vi giver ikke op endnu – det kan måske gavne at blive godkendt som frikommune, men 
dette undersøges nærmere i samarbejde med kommunens landdistriktskoordinator.  
 
Det er ønsket, at nye boliger bliver en blanding mellem ejerboliger og lejeboliger.  

  
4. Hvad vil vi med vores område? (landbrug/industri)  

 Vi tænker over det til efter sommerferien, så vi lige kan nå at summe lidt mere.  
 
Skilte med et godt slogan om vores område, der kan fange eventuelle tilflyttere. René 
snakker med Connie og evt. Naboskab om muligheder/ideudvikling.  

  
5. Årsmøde i Landsbyforum 

 Der blev valgt en ny formand til Landsbyforum - Willy Sahl fra Nordals. Afgående 
formand Angela fortsatte som menigt medlem af Landsbyforums bestyrelse. Vores egen 
Niels Peter er fortsat også med.  
 
Mobilitetsforeningen fik desværre ikke valgt flere ind i bestyrelsen til 
generalforsamlingen, men bestyrelsen fik lov til at finde et nyt medlem efterfølgende. 
Det er muligvis allerede sket, men der afventes endelig tilbagemelding.  

  
6. Landart 

 Der kommer info om events/arrangementer i pressen snarest.  
- Der sættes flag i jorden i forskellige TdF-farver 
- Presenninger i gul/blå/grøn/prikket farver lægges forskellige steder på jorden.   
- M.fl.  



 
Sikkerhedsveje, som ikke må blokeres: 

- Kværsløkke 
- Avntoftvej 
Der er evt. kun tilladt parkering i den ene side af vejen, men trafikskilte opsættes. 

 
Tour de France-mødested i Snurom ”åbner” kl. 12 den 3/7 med salg af pølser, øl og 
vand, ved T-krydset Felstedvej/Avntoftvej.  
 
Hardy har bestilt 150 pølser, samt sodavand og øl. Landsbyrådet dækker naturligvis 
udgifterne hertil, men der søges om støtte ved de lokale erhvervsdrivende.  
 
Henrik prøver at skaffe en toiletvogn. Det er ikke lykkedes igennem kommunen, som 
ellers har sørger for det i mange andre byer.  

  
7. Opdatering af liste over bestyrelsesmedlemmer 

 René opdaterer på web.  
  

8. Innovationskøkken 
 Vi afventer fortsat svar fra den sidste fond i denne omgang.  
  

9. Nyt fra webmasteren 
 Intet.  
  

10. Nyt fra kassereren 
 Intet.  
  

11. Invitation til møde om kommuneplan 
 Allerede i morgen 22. juni kl. 16:30 - 18:30 
Jens Aage er tilmeldt, men er i tvivl om han kan deltage. Katrine melder til Jens Aage i 
morgen, om hun evt. kan overtage pladsen hvis muligt.  
 
Planen sendes efterfølgende i høring, hvor der igen er mulighed for at kommentere.  

  
12. Årets landsby 

 Vi skal huske at indstille vores område til næste år.  
  

13. Eventuelt 
 Michael: Projektet i parken er afsluttet. Den 22. september indvies parken officielt, 
hvor naturvejlederen kommer forbi.  
 
Hardy: Udlejning af cykeltrailer – Mobilitetsforeningen skal lige finde en løsning på 
udlejning/system for opkrævning af leje.  
 
Det var en god oplevelse at deltage i klimadagene på Sønderborg havn, hvor vi deltog 
sammen med landsbybussen, kør-med-bænke mv.  

 
 
 

Referent: René Carstensen 
Næste møde 
Onsdag d. 3. august 2022 kl. 18:00, Bålhytten på legepladsen med grillpølser og 
sodavand 


