
Referat af bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.  

Mandag d. 10. september 2015 - kl. 19.00 

Tilstede:

Jørgen Wilkenskjeldt 

Kenni Nielsen

Hans Iversen

Christian Korsholm Jeppesen

Punkt 1: Status på Kær Vestermark området.  

I øjeblikket ligger fredningsforslaget fra Sønderborg kommune hos fredningsnævnet placeret i 
Esbjerg. 

Landsbylaugets forslag er modtaget og ligeledes har arbejdsgruppen for Kær Vestermark 
udarbejdet en matrix med forslag, som er blevet indsendt.

Nu må der afventes, indtil der kommer svar fra fredningsnævnet.  

Punkt 2: Status på anmodningen om en cykelsti   

Den store cykeldag d. 7. juni kunne man se hvilke cykelstier, som kommer i nærmeste fremtid i 
Sønderborg kommune og her var der ikke markeret noget på Vestermark. Derfor arbejdes der 
videre med at få en tilkendegivelse om en cykelsti.

Punkt 3:  Status på info-tavle sagen 

Vi har fået lov til at sætte 5 skilte op på Kærhalvø. De må ikke være til gene. Vi skal selv finansiere
og vedligeholde det. 

For at komme videre skal vi have fundet ud af, hvad vi har af omkostninger til opsætning, og finde 
ud af hvordan vi kan søge penge til projektet. 

Hans arbejder videre med at finde ud af hvad det koster at få lavet.

Jørgen finder ud af hvornår der er ansøgningsfrister.

Punkt 4: Hvad er det reelle indhold i Jørgens udsagn angående et fælleshus på Tombølgårdvej. Er
der konkrete planer for huset fra ejerens side, er der tilsagn fra kommunen angående finansiering.  

Det vides ikke hvad ejerens planer er. 

Vi prøver at snakke med Connie om hvad mulighederne er for at finansiere et fælleshus ved køb 
og drift. 

Punkt 5: Bidrag fra lokale virksomheder.  

Vi arbejder videre med at kontakte virksomheder. 

Christian prøver på at finde ud af, hvor mange potentielle virksomheder der er i området.



Punkt 6: Status på velkomstskrivelsen 

Vi mangler billeder og laver et opslag på facebook for at se, om der er nogen, der ligger inde med 
nogle gode fotos, som de vil dele.  

 

Punkt 7: Udviklingsplan -  tilføjelser eller rettelser 

Vi afventer til efter at der har været møde med Connie Skovbjerg.  

Punkt 8: Hvad er egentlig aftalt i forhold til de elektroniske hjælpemidler, som vi har modtaget af 
Sønderborg kommune. I forhold til udlån af materiellet, hvem skal så finansiere evt. reparationer. 
Er der aftalt forsikringsordninger, hvem skal varetage udlånene og til hvilke foreninger skal 
materiellet udlånes til. 

Der er modtaget: Skrivebord, vægt computer, kasseapparat, køleskab, 13 æble kasser, printer, 
projektor og fjernsyn.

Vi skal have snakket med Connie Skovbjerg og finde ud af hvem der står for reparationer, 
forsikringer og hvem der har ansvaret for det.

Punkt 9: Hvad sker der på skolebusområdet? 

Vi skal have snakket med Connie for at få en uddybet forklaring

Punkt 10: Orientering fra Jørgen angående de tanker, han har gjort sig omkring ringridning i 
forbindelse med spejderlejren i 2017. 

Jørgen har nogle ideer, men Rune er ikke til stede, så vi tager det på næste møde.

Punkt 11: Eventuelt 

Uge 39 – Landsdækkende kampagne – Frivilligugen

Det bliver fredag d. 25 september fra kl 10.00 -16.00 og der er styr på det.

Christian har orienteret om LAG


