
Bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.  

Hans Iversen var vært på adressen Nørremark 18. 

Afholdt onsdag den 2. april kl. 19.30 

   

Dagsorden til mødet: 
 

Punkt 1  Konstituering 

Punkt 2   Året der kommer, herunder hvem arbejder med hvad 

punkt 3   Eventuelt 

 

1. Konstituering  

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Bestyrelses Formand Jørgen Wilkenskjeldt  Tlf.Nr.: 74 43 12 36 
jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com 

 
Bestyrelsens kasserer Hans Iversen Tlf.Nr.:. 74 43 36 60 + 48 42 73 60 

vranglandgaard@mail.tele.dk 
 
Bestyrelsens sekretær. Kenni Nielsen Tlf.Nr.:. 744341013 + 25 78 91 77 

hannekenni@gmail.com 
 

Bestyrelse medlem Christian Korsholm Jeppesen, Tlf.Nr.:. 40 72 06 33   
korsholm_jeppesen@hotmail.com 

 
Bestyrelsesmedlem. Rune Hansen   Tlf.Nr.:.51 91 07 54 

hestehave29@gmail.com 
 
Bestyrelsessuppleant  Poul Evald 
 

2. Året der kommer, herunder hvem arbejder med hvad 

Christian Korsholm Jeppesen er valgt som suppleant til Landdistriktsudvalget. 

Rune Hansen overtager administrationen med aktiviteten Hold Kær halvø ren og bliver 
tovholder på dette projekt. 

Kenni bliver tovholder på en projektgruppe, der skal søge indflydelse på hvilken 
udviklingen og anvendelsen der skal ske med det gamle militære øvelsesterræn på Kær. 

Medlemmer af gruppen bliver udover Kenni: 
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Michael Volstedlund, Honninghul 3 

Daniel Staugaard, Nørremark 16 

René Jacob, Kær Bygade 38 

Lars Peter Hansen, Honninghul 1 

 

Kenni ser på udviklingsplanen og opdaterer i forhold til de seneste ønsker. Bestyrelsen ser 
gerne at der kan etableres en sti fra ”Verdens ende” til Folehaven og at en cykelsti, gerne 
dobbeltrettet, på Vestermark får højeste prioritet. Endelig er der behov for nogle mere 
hensigtsmæssige aftaler med kommunen i forhold til skiltning m.v., f.eks. til gavn for vores 
lokale virksomheder.  

 

3. Eventuelt 

 

Jørgen gjorde opmærksom på fællesmødet den 22. april 2014 i Skovhuse. Opfordrede til 
at så mange som muligt deltager. Samtlige udvalgsformænd har givet tilsagn om at mødes 
med medlemmer af landsbylaugene i Sønderborg Kommune. 

Der blev talt om at rette henvendelse til Burger King og McDonalds for at få dem til at 
henstille til deres kunder om ikke at smide deres affald i naturen. Det ser Rune på. 

 


