
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole Dato: 07-09-2022 
 
Deltagere: Hardy, Jens Aage, Karsten, Katrine, René   
Fraværende: Henrik, Birger, Michael, Niels Peter 
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 21-06-2022 
 Dagsorden godkendt.  
 
Der blev ikke skrevet noget referat på det ”åbne møde” i bålhytten ved den nye 
legeplads, da snakken var meget løs.  

  
2. Fra kommunen 

 Landsbyfilmene er tilgængelige – Vi er fortsat ikke tilfredse med filmen fra vores 
område, men vi kan få råmaterialet og redigere det, som vi ønsker det. Dette sker dog 
tidligt i løbet af vinteren, før har ingen af os tid.  

  
3. Byggegrunde 

 Høringssvar sendt til kommunen ifm. kommuneplanen. Vedhæftet referat.  
  

4. Hvad vil vi med vores område? (landbrug/industri)  
 Før vi kan komme videre med dette emne, skal vi alle i bestyrelsen være til stede. Der 
skal laves et møde kun med dette emne, hvor Connie fra Landdistriktssekretariatet 
inviteres med.  

  
5. Høringssvar til kommuneplan, LandArt, LAG-møde Felsted 

 Høringssvar er debatteret under pkt. 3.  
 
Vi fik et lille overskud ud af salg af pølser og vand ved TdF-arrangementet.  
Overskuddet fra LandArt-midlerne fordeles mellem de landsbyråd, der har deltaget.  
 
Der har været indkaldt til generalforsamling i LAG Aabenraa-Sønderborg. Vi har ikke 
kunnet deltage.  

  
6. Opdatering af liste over bestyrelsesmedlemmer 

 Liste er opdateret på web.  
  

7. Iværksætterhus 
 Punktet springes over – Afbud fra Michael.  
  

8. Indvielse af legeplads 
 Se det udsendte materiale fra Michael vedr. den 22. september  
  

9. Nyt fra webmasteren 
 Jens Aage: Synes der er grå baggrund, når der lægges nyheder ind på hjemmesiden? 

- René: Ja, kan godt se der er blevet opdateret noget, som har ødelagt layoutet.  
  

10. Nyt fra kassereren 
 Intet.  
  



13. Eventuelt 
 Hardy: Vi har en nøgle til skolen, som Niels Peter gerne vil aflevere til en anden i 
landsbyrådet, da han har trukket sig. Karsten vil gerne overtage.  
 
Køkkenprojektet – Vi mangler fortsat en tilbagemelding fra den ene fond. Derefter 
afholdes der møde i køkkengruppen, hvor projektets fremtid skal besluttes.  
 
Cykelforum – Når man ikke er medlem af en landsbyrådsbestyrelse, kan man heller ikke 
være med i cykelforum. Hardy er pt. medlem, men han agter at udtræde af 
landsbyrådet ved næste generalforsamling. Vi kan overveje, om vi vil finde en ny i egne 
rækker, der vil overtage posten. – Jens Aage tager med til mødet i december/januar 
sammen med Hardy.  

 
 
 

Referent: René Carstensen 
Næste møde 
Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 19:00  


