Bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.
Hans Iversen var vært på adressen Nørremark 18.
Afholdt onsdag den 1.oktober kl. 19.00
Dagsorden til mødet:

1.

2.
3.

Elcykler
Cykelsti Vestermark
Eventuelt

Elcykler:
Kær Halvøs Landsbylaug har fra Sønderborg kommune modtaget 2 stk. el-cykler. Hensigten er at få
beboerne på Kær Halvø til at overveje, om det vil være en god idé at udskifte en del af bilturene med kørsel
på el-cyklen. Landbylauget har modtaget cyklerne på meget favorable vilkår og der er bl.a. betalt for service
de næste 2 år. Til cyklerne medfølger både cykelhjælme, cykelveste og kædelåse. Cyklerne inkl. Service og
tilbehør har en værdi pr. stk. på ca. 18.000 kr.
Bestyrelsen blev enige om at iværksætte udlåningen hurtigst muligt og Jørgen vil kontakte web-master
Bjarne for at få ham til at indsætte en meddelelse på hjemmesiden angående muligheden for at låne
cyklerne. Cyklerne vil indtil videre kunne lånes for en periode på 14 dage. Det er en forudsætning for lånet
at låneren accepterer betingelserne for lånet. Det indebærer bl.a. at låner er erstatningspligtig såfremt
cyklerne lider overlast eller bliver stjålet medens de er i låners varetægt. Derfor anbefaler bestyrelsen at
kommende lånere undersøger, ved deres forsikringsselskaber, om låners indboforsikring dækker evt.
skader på cyklerne eller tyveri af samme.
I forbindelse med udlån af cyklerne skal der indgås en standardaftale. Aftalen, betingelserne og
efterfølgende kvittering for aflevering, udfærdiges af Kenni hurtigst muligt.

Cykelsti Vestermark
Hans vil kontakte relevante medarbejdere i kommunens tekniske afdeling angående planerne for en
dobbeltrettet cykelsti på det sidste stykke ind til Kær Bygade. Håber at få en aftale i stand med Ejliff Steen
Petrat og Pia Dus Møhl i uge 43.

Bestyrelsen ser gerne, at der snart træffes en beslutning angående det sidste stykke og at der senest i
2017, når spejderlejren oprettes, er etableret en sikker cykelsti til gavn for spejdere, pårørende, men også
for de lokalboende, som er utrygge ved at sende deres børn og sig selv ad denne vej.
Jørgen meddelte at de uhensigtsmæssige/skadelige bump der er på cykelstien ved forbrændingen, bør/skal
udbedres. Han vil endnu engang henvende sig til Connie for at presse på for en løsning.

Eventuelt
Hans nævnte at minister Carsten Hansen vil lægge vejen forbi Rønhave den 17/11- 2014. Besøget, der er
aftalt med Sønderborg kommune, foregår fra kl 15 til 16.

Referat godkendt

