
Bestyrelsens beretning

Tilbageblik
Denne beretning er ikke det sædvanlige tilbageblik på det forløbne år. Vi har ikke afholdt
generalforsamling i de seneste 2 år og det er en situation, som vi ikke har kendt tidligere.
Det har betydet, at vi f.eks ikke har afholdt valg til bestyrelsen, og at bestyrelsen ikke har
fået godkendt regnskab og budget siden den sidste generalforsamling i 2019. Det er en
meget usædvanlig situation. Bestyrelsen har som nævnt ikke fået sit mandat prøvet, men vi
forventer at få tilgivelse af denne generalforsamling - ellers må I vælge en ny bestyrelse.

Corona - viruset var og er skyld i mange aflysninger og udskydelser, men vi fik da heldigvis
afholdt en affaldsindsamling, tak til Poul som organiserede dagen og til Jinnie for hjælp
dertil. Også tak til Sune, der lånte os grill og øvrigt udstyr. Aktionen var i øvrigt en rigtig god
dag med rigtig mange deltagere - det håber vi vil gentage sig, når vi mødes i år den 3. april. I
år er der rekord mange, der bakker op om indsamlingen, hvor der især vil være fokus på
engangs-kaffekoppen, der er indbegrebet af den her misforståede køb og smid-væk kultur.
Danmark er det land i EU der producerer mest affald og hvor der i flere andre lande er en
nedadgående kurve på affaldsmængden så er kurven for Danmark stigende og er pt på 845
kg affald pr dansker. Det er mere end dobbelt så meget som mange af de øvrige EU-lande!

De fleste har vel efterhånden observeret at der syd for Kær bygade er etableret  tre
reservoirer, som kommunen har benævnt som forsinkelsesbassiner. Hensigten med dem er
at opsamle vand fra erhvervsområdet og efterfølgende lede det via et delvist rørlagt vandløb
til Kær vig og videre ud i Als sund. Hele området er forandret - heldigvis til det bedre.

Så har vi fået en folkeskov for enden af Kær bygade. Skoven er blevet planlagt og etableret
af kommunen uden at landsbylauget har været involveret. Kommunen har efterfølgende
efterlyst evt interesserede “opsynsmænd” og så vidt vi ved i bestyrelsen, så er der nogle af
beboerne, der har meldt sig som interesserede.

De af jer der benytter vejen Vestermark ind til Sønderborg har sikkert også erfaret at der er
etableret en busholdeplads midt på Vestermark ud for Løkkegård. Så vidt vi ved, har
kommunen nogle tanker om at etablere en ny rute, der skal servicere kommende besøgende
på Kær Vestermark. Planerne er stadig under udarbejdelse, der skal også etableres en
holdeplads på den anden side af vejen, men placeringen er ikke endelig vedtaget. Vi i
bestyrelsen har presset på, for at kommunen samtidig vil færdiggøre cykelstien til Kær, og
det arbejdes der på, men i så fald skal cykelstien løftes op på prioritetslisten, og det giver
tilsyneladende nogle udfordringer.

Når vi nu er ved Vestermark, så er der fuld gang i renoveringen af Møllestedgård. Stedet
skal bl.a. huse et beskæftigelsestilbud for handicappede borgere.  Kommunen vil opføre en
værkstedsbygning på 498 m2 og et maskinhus 180 m2 på samme placering som de tidligere
udhuslænger og stuehuset skal anvendes til kontorer, kantine og mødelokaler for bl.a.



Center for Verdensmål, der bliver anlagt en materialeplads syd og vest for maskinhuset og
en parkeringsplads til 20 biler nord for værkstedsbygningen på ejendommen matr.nr. 246,
der ligger på Vestermark 7, 6400 Sønderborg.

Mange har vel også været nede at se den fine handicapvenlige bådebro/badebro vi har fået
helt nede ved det, der engang var et gartneri/frugtavler, og som senere blev til et skive
depot. Broen er blevet et temmeligt populært badested, som mange har stor glæde af. Ved
siden af er der indrettet nogle faciliteter, der kan anvendes til rensning af fisk og krabber.

Ja - det var vel det fleste af de projekter, der er blevet til virkelighed i de sidste år, vi har ikke
talt så meget om den sti, der skal gøre det muligt, at kunne gå rundt om det meste af Kær
halvø. De fleste ved vel allerede at kommunen har haft udfordringer med at realisere det
sidste stykke og det trækker desværre ud lidt endnu, men til gengæld så er det ikke
pengene, der mangler denne gang - de er til stede.

Her, nu og i fremtiden

I forhold til anvendelse og udvikling af Kær Vestermark så har kommunen store planer for
fremtiden. Jeg har allerede nævnt Center for Verdensmål et par gange, og der bliver
arbejdet på højtryk for at søge om midler til at realisere de visioner, som kommunen har for
området. Der er allerede afsat store midler til at udbygge og renovere Løkkegaard og
Frydendal. Renoveringen af Frydendal, en anden af de ældre gårdbygninger på Kær
Vestermark, gik i gang for mere end et år siden, og  den er vel lige på trapperne til at være
færdig. Bygningerne skal danne base for Sønderborg Kommunes naturvejledere.

Også motionsbanen vil blive opdateret. Vi har erfaret at kommunen er langt i forhold til
planerne for renoveringen af motionsbanen. Som vi forstår det, så vil der også blive afsat
plads til de mindste, så hele banen bliver for samtlige familiemedlemmer.

De seneste projekter bestyrelsen er involveret i, er planerne for en bålhytte, der skal opføres
tæt på Støvlen, men på den anden side af vejen. Det er tanken at bålhytten skal indeholde
et par shelters, nogle opbevaringsrum, et bålsted og nogle borde - alt sammen overdækket -
lidt ligesom i Støvlen. Adgangsvejen til bålhytten skal etableres således, at det bliver muligt
for handicappede at komme til og fra hytten. Faciliteterne i bålhytten, både shelters og
udekøkkenet m.m. skal ligeledes tilvirkes, så de tilgodeser de særlige behov, som de
handicappede brugere har. Handicaporganisationerne i Sønderborg har været ind over i
forhold til krav om udformningen af både tilgangsveje og faciliteter. Også rollespilsforeningen
i Sønderborg, Slurk, har haft ønsker om mere permanente rammer til de spilleaktiviteter, de
opfører. Slurk har allerede bidraget med½ midler til projektet. Vi er bl.a. med til at skaffe
tilstrækkelig finansieringen til projektet via vores tilstedeværelse i Landdistriktsudvalget i
Sønderborg kommune. Her skal udvalget bl.a. beslutte hvilke projekter, kommunen skal
hjælpe med at få finansieret.



Rensningsanlægget har vi allerede hørt Lars berette om - så det vil vi undlade at bruge mere
tid på.

Til slut vil jeg lige nævne at vi de sidste på år har budt velkommen til nye beboere på 26 nye
adresser. Det er glædeligt at se så mange nye tilflyttere og det er ekstra glædeligt  at så
mange af jer er i en aldersgruppe, de fleste vil betegne som unge. Rigtig hjertelig
velkommen til jer alle endnu engang, og så håber vi i bestyrelsen, at nogle af jer vil få lyst til
at indgå i bestyrelsen eller nogle af de udvalg, som vi meget gerne ser oprettet. Vi har i
nogle år efterlyst interesserede til at arbejde i bl.a. fastelavns- og juleudvalg. Det var derfor
glædeligt, at der i år blev etableret en fastelavnsfest. Men der er mange andre opgaver, der
kan tages op. En række landsbylaug har f.eks legepladsudvalg, både/badebroer, bålplads
udvalg eller noget helt tredje, hvor de får rigtig mange midler til at realisere deres projekter.
Det kræves blot, at man er villig til at lægge nogle timer i et projekt.

Det var i store træk, hvad bestyrelsen har villet bidrage med i år - hvis der er spørgsmål til
beretningen så kom endelig frem med dem nu og ellers tak for ordet.


