Bestyrelsens beretning for 2013
Året startede med nytårskur i bæredygtig landsby den 24 jan.
den 24 februar havde vi det første madkursus
den 14 marts deltog bestyelsen i LAG_Sønderborg generalforsamling som afholdes her¨’
Den 20 marts var der ordinær generalforsamling i landsbylaug
så holdtes der rengøringsdag her på Kær halvø med små 10 deltagere
I aften er det op til jer om det skal fortsætte og hvordan
I har også haft mulighed for at lære om hjemmesidens brug ,hvilket der ikke var stor tilslutning
Foreninger på Kær halvø må da gerne sende info via kaerhalvo.dk eller bruge facebook
landsbylauget for kær halvø
Man kan også tilmelde sig Nyhedsbrev fra den som udsendes hver fredag og det sidste nye er at
man nu ikke behøver at få nyhedsbrev fra alle foreninger.
Fra bestyrelsens side skal det lyde en stor tak til vores teknisk support webmaster Bjarne for
hans flid med hjemmesiden
Så nærmede det sig den tid hvor der skulle arbejdes med fjernvarme.
En tak til fjernvarme gruppens arbejde skal der lyde herfra Ca 45 har P:T fået fjernvarme Og
fjernvarmen er nu på vej til lufthavnen
Nyt madkursus blev der også til i bæredygtig regi arbejde. Denne gang grillmad
Har også forsøgt at vi blev de første med de nye LED gadelamper men her har de startet i
AvnbølUllerup
Der har også været et møde her hvor alle landsbylaug havde møde med politikere fra forskellige
forvaltninger. Noget vi i bestyrelsen kommer til at arbejde igen med i det nye år, hvor man skal
regne med endnu tættere samarbejde
Dette nye møde foregår den 22 april her i skovhuse
Frede Schmidt og jeg var på en tur med landdistrikksudvalg / landsbyforum til Æblernes by
Rødding ved Skive Sønderborg kommune er nu igang med at brande Gråsten æblet
Her på Kærhalvø kan vi jo inden længe også brande os med en ny flot Slagterbutik, Og sports
udstyrs butik. I kan se de fleste firmaer via vores hjemmeside, nogen der mangler må i fortælle
det til webmaster

En gang skulptur indvielse blev det i Oktober hvor op mod 40 deltog i indvielsen
Ved denne invitation blev i spurgt om der var interesse for at lære om digital post mm
1 sagde ja og er derfor lagt på is indtil videre
Adams ribben er opstillet i lufthavnens ankomsthal
Skal vi have en udvalg der kigger på udsmykning af Kærhalvø ?
Har en Svendborg kakkelovn der måske kunne bruges som blomsterkrukke og opstilles ved
Kær bygade 19 som tegn på at vi er Co 2 neutrale
Igennem året har bestyrelsen været med arbejdet med den nye kommuneplan og deltaget i 4
møder
I årets løb blev Svend Åge Voss syg , så bestyrelsen valgte at bryde vedtægter så Hans Iversen
både er kasserer og sekretær ,men dette problem bliver jo løst i aften når vi har valgt ny
bestyrelse
Satser på at i om et øjeblik står på spring til at deltage i bestyrelsens arbejdet
Det meste foregår på mail. personligt har jeg 400 på lager arkiv
Bestyrelselsen har derudover deltaget i op mod 20 møder i landdistriktsudvalg ,landsbyforum ,
turisme møder mm
Været langs med invitationer til projekt zero til lejere i Ormtoft 13 og Kærbygade 58
været langs med invitation omkring Arnkilsmaj Hestehave om et forsøg med fælles jordvarme,
med statstilskud, men igen kom over på Alsion . Det var også en meget kort tidsfrist

Der er fra kommunes side ansøgt om at der skal være spejderlejr i år 2017 her på Kær halvø og
vi ligger blandt de 4 der er i finalen Det er noget med at den skal være bæredygtige
I dette år skal vi have en ny udviklingsplan som skal være mere fyldestgørende, da det er
meningen at vi nu skal blive hørt mere , hvad vi jo ikke just har oplevet før
Således arbejdes der med at der skal være forhøringer.
Lykkes det ikke at få en bestyrelse samlet her i aften kunne alternativet jo være at vi blev en del
af de måske nye bylaug man arbejder med i kommunen
Uden at kende til det i dybden mener jeg at vi får mere for pengene her som landsby
I landdistriktsudvalget er Christian Korksholm jJeppesen valgt som suppleant og jeg som chef for
jer Begge i 4 år ligesom byråd til at varetage jeres ønsker
Det er ingen betingelse for at man er med i landdistriksudvalg skal være i bestyrelsen i de 4 år

,men en fordel
normalt følger der et samarbejde her med de andre laug. ,menn da vi jo PT kun er os er det
forholdsvis nemt her
Hvem der er i det der hedder landsbyforum findes der ud af efterfølgende i bestyrelsen

