Bestyrelsens beretning
Kær Halvøs landsbylaug har det forløbne år brugt meget tid på energiområdet. På generalforsamlingen
sidste år fokuserede vi på jordvarme. I løbet af året har vi i samarbejde med studerende på 3. Semester på
Alsion forsøgt at kortlægge energiforholdene på Kær Halvø ved at uddele spørgeskemaer for de
studerende. Vi har også holdt møder med dem både alene og sammen med andre landsbylaug, hvor
studerende har kigget på andre aspekter inden for grøn energi.
Aktive borgere har samme med folk fra bestyrelsen holdt møder med Sønderborg fjernvarme om
fjernevarmeforsyning til dele af Kær Halvø. Status på situationen har I jo fået for lidt siden.

Vores udviklingsplan for Kær Halvø har sammen med udviklingsplaner for andre landsbylaug i kommunen
været forelagt planafdelingen i Sønderborg Kommune. Vi har indarbejdet kommunens kommentarer i
udviklingsplanen og har på et bestyrelsesmøde besluttet af dele den ud samme med indbydelsen til
generalforsamlingen. I er meget velkomne til at komme med ideer og kritik til udviklingsplanen. Som
tidligere nævnt har vi det forløbne år brugt ressourcer på at skubbe til reduktion af fossile brændstoffer.
Det er væsentligt for landsbyernes beboere fremover, da lånemulighederne ellers bliver begrænset af
banker og kreditforeninger. Et af de områder vi ønsker fremmet de kommende år er etableringen af en
cykelsti på Vestermark. Den ville øge sikkerheden for både folk på Kær Halvø og de mange fra Sønderborg
der cykler en tur herude.
Et andet emne som vi kunne trække frem er stisystemet på Kær Halvø. Vi kunne godt tænke os lidt flere
stier samt en folder der viste Kær Halvøs stier og seværdigheder. Spørgsmålet er om vi skal bruge kræfter
og penge på det eller vente 2-3 år på at kommunen gør det. Prisen er ca. 30.000 kr. som vi kan søge om.
Til glæde for de natur- og historie interesserede har kommunen opsat en orienteringstavle på den sidste
parkeringsplads på Arnkil. Den fortæller lidt om 1864, Skovhuse og Rønhave desuden lidt om Ramsløg,
Løvfrøer og sommerfugle.
Der er også andre tiltag i udviklingsplanen men dem kan I selv læse om.
www.kaerhalvo.dk som er adressen på vor hjemmeside har ca. 30 besøg dagligt. Vi har en dygtig
webmaster som lægger relevante notitser ind ligesom jeg selv også skriver på siden. Vi vil gerne lægge
mere ind fra de foreninger og laug der hører til på Kær Halvø så siden bliver endnu bedre og mere
interessant og vi derved får flere besøgende på hjemmesiden, men det kommer nok med tiden. Vi synes
selv, at siden er sat flot op og er relevant. I bjælken under billedet er der mulighed for at se udviklingsplan,
vedtægter, bestyrelsesreferater m.m. Der er også mulighed for at komme med indlæg fra jer på siden.

Rengøring på Kær Halvø finder i år sted søndag d. 22. april kl. 10.00. Vi plejer at starte på Kær Bygade 59,
men vil i år starte fra Skyttehuset. Det tager ca. 2 timer og er en hyggelig og gavnlig tur der giver motion og
afsluttes med pølser. Der er plads til flere deltagere og man kan gå i sit eget tempo.

En udfordring, som kommunen har givet os, er skilte. Hvordan gør vi opmærksom på det, der sker på Kær
Halvø uden at komme i konflikt med lovgivningen. Et positivt tiltag fra kommunen er ændringen af skiltning
til lufthavn. Nu skal hele trafikken dertil ledes af Nørremark i stedet for også gennem Kær, Hestehave og
Skovhuse.
I bestyrelsen har vi haft 4 møder. Jeg har selv deltaget i mange andre møder, f.eks. snupper landsbyforum
og landdistriktudvalget 15 aftner, jeg har været til generalforsamling i Folehave bådlaug og Kær ringridning,
vi har været til møde om forsikringer på Alsion, jeg har været til reception hos HAN i Notmark, på bustur
Sundeved rundt, været til seminar i Flensborg om EU-midler, været til borgermøde i Ullerup om skoler,
været til handicap-møde på biblioteket. Jeg har også været til indvielse på den nye vandre skulptur i
Skovby, som vi måske også kan få engang. Jeg har deltaget i 4 gange i udlevering af elbiler. Jeg har også
sendt masser af mails til bestyrelsen for at holde dem opdateret.
Når vi kigger tilbage på det sidste år har det været et meget aktivt år i landsbylaugets levetid.

