
Bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.  

Christian er vært på adressen Nørremark 9. 

Afholdes onsdag den 29. maj kl. 19.00 

   

Dagsorden til mødet: 
 

Punkt 1  Møder og andet siden sidst 

 Møde i Landsbyforum 

 Møde i Cykelforum 

Jinnie og Kenni har deltaget i møde angående iværksættelse af initiativer for 
at få mere gang i cyklismen. 

 

Punkt 2 El- cykler og Grejbank 

 Det udstyr, bl.a. noget elektronik, som Kær landsbylaug har modtaget 
fra LDU er nu placeret i en fælles grejbank. Vi afventer en nærmere 
redegørelse fra Landsbyforum. 

 

Punkt 3 Nyt pengeinstitut v. Poul 

 Poul har fundet en god løsning på vores bankudfordringer. Vi har fået 
nyt pengeinstitut, Andelskassen i Sønderborg, hvilket bl.a. betyder 
direkte adgang via netbank og lavere gebyrer. 

 

Punkt 4 Repræsentation i Landdistriktsudvalget (LDU) og Landsbyforum ( LF) 

 Kenni repræsenterer landsbylauget i LDU og LF 

 Vi har foreslået vedtægtsændringer i LDU og det vil blive drøftet på 
næste møde i LF 

 

Punkt 5 Velkomstpakke 

 Henriette Pilegaard har rimeligt travlt – pakken er forsinket. 

 

 



Punkt 6 Udviklingsplan – evt. ændringer? 

 Svinget ved Honninghul er en græsrabat og det er ikke muligt at ændre 
til eks. et fortov. 

 Ana og Jinni arbejder videre med skiltning i forhold til cykelsti på 
Nørremark, sving i Skovhuse og hastigheder på Kærhalvø. 

Punkt 7 Cykelstien på Kær Vestermark 

 Vi har rettet henvendelse til udvalget for Teknik og Miljø og til 
embedsmændene i afdelingen – cykelstien er nu med på listen over 
fremtidige cykelstier i kommunen. 

 Hvad nu? 

 

Punkt 8 Møde med kommunen den 6. juni og den13. juni 2017 

 Kenni deltager den 6. juni 

 Jinnie deltager i mødet den 13. der bl.a. handler om de stier, der er 
etableret i forb.m. spejderlejren. 

 

Punkt 9 Infotavler  

 Vi afventer indtil stisystemer på Kærhalvø er blevet klarlagt. 
  

 

Punkt 10 Eventuelt 

 Regninger fra generalforsamlingen + rengøring af Kær er afregnet. 

 Vi har fået afslag fra Trygfonden angående vores anmodning om en 
hjertestarter. 

 Vi skal have opdateret vores hjemmeside. 
 


