
Bestyrelsens beretning for 2014

Tilbageblik

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde den 2. april 2014. På mødet blev Jørgen Wilkenskjeldt 
valgt til formand, Hans Iversen fortsatte som kasserer og Kenni Nielsen blev ny sekretær. Christian Jeppesen 
fortsætter som medlem af LAG, Rune Hansen er bestyrelsesmedlem og Poul Evald blev valgt som suppleant.

I årets løb har bestyrelsen deltaget i en række forskellige lokale og regionale fora. Hensigten med at deltage 
i diverse fora er dels at øge beboernes muligheder for at få indflydelse på udviklingen på halvøen, men også 
for at sikre, at bestyrelsens medlemmer bliver klædt på og får de nødvendige kompetencer.  Det er vigtigt i 
forhold til at kunne ansøge om midler til forskellige projekter, som skal gavne vores område.

Af de mange aktiviteter kan bl.a. nævnes vores tilstedeværelse i Landbyforum, Landdistriktsudvalget, LAG = 
den lokale aktions gruppen, som nu er fælles for Aabenraa og Sønderborg. Vi deltager i mødeaktiviteter 
angående seniorlivet på landet, aktive borgerskab, transportråd og meget andet. Helt konkret har 
bestyrelsen et projekt kørende med 2 el-cykler som gerne skulle få beboerne til at tænke i alternative 
transportformer. Vi har også presset på for at få cykelstien på Vestermark gjort færdigt og den proces er 
stadig i gang.

Så gennemførte vi endnu engang forårsrengøringen på Kær Halvø. Denne gang startede vi ud fra en ny 
adresse – Honninghul 3, hvor Henriette og Michael var værter for et vellykket og solbeskinnet arrangement. 
Vi fik både samlet affald og motioneret til den store guldmedalje – og sluttede af med grillpølser m.v.  
Arrangementet var en stor succes, hvor nye beboere fik lejlighed til at lære nogle af de gamle at kende.

Vi forsøgte også at få opgjort hvad beboerne har investeret i energibesparende projekter. Vi omdelte et 
såkaldt investeringsbarometer, men tilbagemeldingerne var noget skuffende.

I foråret deltog en række interesserede i det store fællesmøde i Skovhuse arrangeret af Sønderborg 
Landsbyforum. På mødet deltog medlemmer fra kommunens landsbylaug og en række af kommunens 
politikere/udvalgsformænd.  Alle fik de gode input med derfra til deres videre arbejde med udviklingsplaner
og landistriktspolitik.

Endelig tog 20-30 beboere imod invitationen til at høre om den kommende spejderlejr, som sidst i juli 2017 
vil betyde, at mere end 40.000 spejdere vil besøge vores nærområde.

Som I sikkert har bemærket så er T-krydset for enden af Vestermark, der hvor vejen går oven over 
motortrafikvejen, blevet forsynet med en trafikal anordning, der skulle forbedre mulighederne for at slippe 
helskindet over den - til tider - noget befærdede vej.

Vi har også arbejdet på at få lov til at skilte med nogle nye adresser. Kommunen har været lidt modvillig 
over for privat skiltning på offentlig vej, og da nogle af de lokale virksomheder har behov for at synliggøre, 
hvor de driver virksomhed fra – så har det givet anledning til noget uheldige sager, som vi gerne vil undgå. 
Nu er løsningen på vej og det indebærer bl.a., at vi får registreret et nyt stednavn i kommunen: Hestehave.



Vi har også set lidt på vores udviklingsplan, som jo er det kompas som bestyrelsen skal styre efter. Det er 
hensigten, at vi skal tilpasse den hele tiden og det er vigtigt, at den indeholder de ønsker og behov, vi har for
vores lokalområde. Derfor vil bestyrelsen meget opfordre til, at alle bidrager til at komme med ideer til, 
hvad vores område skal indeholde fremover. Hvis vi f.eks. ønsker at etablere stier, shelters eller bådebroer 
så er det en forudsætning, at det er nævnt i vores udviklingsplan. Derfor skal planen hele tiden tilpasses ikke
mindst, hvis vi evt. beder om hjælp til finansiering af projekterne.

Her og nu og i fremtiden

Pt arbejder vi videre med at få vores cykelsti gjort færdig.  Vi har også været involveret i et projekt med at få
en række info-tavler anbragt i vores område. Det første projekt var noget ambitiøst og blev nok for stor en 
økonomisk mundfuld, men vi arbejder videre med noget i en mindre skala. Pt skal vi have oversat en række 
info-tekster til engelsk og tysk.

Bestyrelsen er med i en gruppe, der arbejder med at udforme en såkaldt velkomstpakke til nytilkomne 
tilflyttere. Arbejdet indebærer at der skal udarbejdes en velkomstskrivelse og evt. nogle små gaver, som vil 
afhænge af hvilken landsby indflytningen forgår i.

På sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle varetage vores interesser i 
forhold til anvendelse af det gamle øvelsesområde på Kær Vestermark. Det arbejde er nu i gang og vil 
fortsætte i tiden fremover. Kommunen har bedt interessegrupperne om at aflevere forslag inden den 15. 
marts 2015, og vi har været i kontakt med kommunen, som afventer vores generalforsamling, før vi kommer
med vores forslag.

Endelig så skal der sandsynligvis udarbejdes en ny udgave af vores udviklingsplan, der som tidligere nævnt 
er dynamisk og derfor hele tiden er og skal være under redigering. 

Så håber vi, at vi kan få opbakning til at gennemføre vores årlige rengøringsdag endnu engang, og at vi kan 
finde ud af, hvor vi skal have base. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre til, at så mange som muligt vil 
deltage. Det er en rigtig god lejlighed til at skabe nye bekendtskaber og øge sammenhængskraften her på 
halvøen. Måske kan vi i aften få fastlagt en dato for aktiviteten.

I løbet af ganske kort tid, så vidt vides d. 20. april 2015, afholder Landsbyforummet endnu engang det store 
fællesmøde i Skovhuse. Denne gang handler det om levende landsbyer og eftertragtede bomiljøer med 
fokus på livskvalitet og sammenhold. Der bliver også set på hvordan vi kan bidrage med at skabe positiv 
udvikling gennem konstruktivt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Som det vil fremgå af regnskabet og budgettet så har vi nogle finansielle udfordringer. Der er ikke megen 
plads til ekstra udgifter. Det kunne være rart hvis situationen var anderledes, og det vil vi tage fat på senere i
aften. Bestyrelsen har nogle tanker, som vi vil bede forsamlingen om opbakning til.

Det var ordene, jeg håber, at det giver anledning til nogle bemærkninger.
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