Referat af bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.
Mandag d. 7. december 2015 - kl. 19.00
Tilstede:
Jørgen Wilkenskjeldt
Kenni Nielsen
Hans Iversen
Christian Korsholm Jeppesen
Rune Hansen
Connie Skovbjerg
Punkt 1: Administration af udleverede effekter




Der bliver betalt for en erhvervsforsikring af landistriktsudvalget og det er muligt at få en
tillægsforsikring til dækning af de effekter som Kær landsbylaug står for. Nærmere information
kommer senere
Der skal udarbejdes en lejepris og regler for leje af udstyret

Punkt 2: Foreningshus på Kær


Connie foreslår at der laves et borgermøde hvor en flok ildsjæle kan arbejde videre med
ideen om et medborgerhus.

Punkt 3: Cykelsti på Vestermark til kærbygade


Efter borgermødet skal der arbejdes videre med planen.

Punkt 4: Skiltning på Kærbygade



Hans orienterede om de møder som han har haft med kommunen og personen som der
har været møde med vil ikke tillade flere skilte.
Skal diskuteres på borgermødet.

Punkt 5: Infotavler





Vi har fået tilladelse til at sætte infotavler op
Regning til skiltene skal sendes til Sønderborg kommune
Placeringen af de 5 skilte er blevet fremlagt
Vi afventer godkendelse fra COWI om anvendelse af deres kort

Punkt 6: Udviklingsplanen


Connie foreslår at vi afholder et borgermøde hvor der kan arbejdes videre med en
udviklingsplan.
o Det skal diskuteres på borgermødet i grupper hvad der kunne ske af
udviklingsprojekter på Kærhalvø
o På selve mødet skal der komme indlæg om hvad der sker på Kærhalvø

Punkt 7: Eventuelt





Etablere en 2-1 vej på kærbygade for at gøre den mere sikker. Dette skal snakkes igennem
på et borgermøde.
Gruppen om blomsterkasser skal finde ud af hvor mange blomsterkasser og hvor de skal
placeres på Kærhalvø
Skolebuskørsel/delebil – Der kan arbejdes på få en skolebus til opsamling af skolebørn 1
gang om morgenen og en gang om eftermiddagen. Der skal nedsættes gruppe som skal
komme med forslag til hvordan pengene til en skolebus bedst kan anvendes. Der er
deadline 31 marts.

Borgermøde på Kærhalvø
Mulige indlæg til borgermødet






Spejderne – Mikkel Haristlev
Fredning af Kær Vestermark – Ebbe Enøe
Cykelsti på Vestermark – Inger Olsen
Indlæg fra lufthavnen. Inger Olsen
Lokalplansændring – Gruppen som har arbejdet med det forelægger sagen

Andre emner på borgermødet kunne være





Skiltning på kærhalvø
Udviklingsplanen
Medborgerhuset
2-1 vej

Mødet bliver planlagt til mandag d. 8 februar kl 19.00




Rune sørger for suppe med brød
Kenny sørger for lokale leje
Invitation skal udarbejdes
o Lægges op på Facebook d. 21 januar og 1 februar
o Lægges op på hjemmesiden 1. januar
o Omdeles d. 20-25 januar
o Sønderborgnyt – Jørgen kontakter

Mulige indtægtskilder til landsbylauget


Rune prøver at se på lejekontrakter og hvordan mulighederne er for at låne vores ting ud

Finansiering af lokale leje vil Connie Skovbjerg betale, da vi i landsbylauget ikke selv har et fast
lokale, hvor vi holder til.

