Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Ketnisgok
landsbylaui Tirsdai d. 19. nokember gl. 19.00 hos
Hennini.
Afbud: dda
1. Godgendelse af daisorden


2.

Daisorden iodgendt

Godgendelse af referat fra mødet d.: 7. ogtober + opfølinini på dete.
Retelse tl referat: De aa. 70.000gr er tl Landsbyforumet oi igge Lauiet.
 Ellers er det iodgendt.


3. Meddelelser fra formand:
Henkendelse fra Ulla Grokini, Skelstrupsgokkej 9/ Nr. Ketnisgok 9 kedr. snerydnini.
 Ulla kil ierne kære agtk i lauiet, oi kil ierne eniaiere sii i badebroprojegtet/tokholder.
 Ulla har endkidere sendt os materiale kedr. snerydnini på Skelstrupsgokkej, som
igge sneryddes. Efer gontagt med Jesper Østeriaard fra forkaltninien, bliker der
nu sneryddet på denne kej. Det får lauiet tl at okerkeje et nyhedsbrek omgrini
snerydnini. Har ki mon andre steder/keje der igge bliker ryddet? Vi er gommet i
besiddelse af et gort, der kiser hkilge keje der ryddes, men ki har en formodnini af,
at gortet igge er opdateret.


Lauiet har fået henkendelser kedr. fainini med udenlandsge fai. Vi undersøier
saien oi kender tlbaie.



Vi har retet henkendelse tl gommunen kedr. manilende afstribninier på kejen fra
Østgystkejen-Pindesholm-Tokrup. Skaret er, at kejen efer de nye trafgreiler, er
for smal tl afstribnini, som iiker falsg tryihed af bredden af kejen. Konglusionen
er at gommunen besluter at opstller nye gantpæle med refegser lanis kejen oi
opsæte adkarselstakler oi undertakler på strægninien. Til foråret bliker der opsat
trafgmåler for at måle antal trafganter oi hastihed. Oi det er måsge med henblig
på at nedsæte den nukærende hastihed fra 80 gm/t. ?

Nyt fra Landsbyforum



Forkaltninien har bedt om tlbaiemeldini om føliende: ” styrke dialogen mellem
kommunens forvaltninger og landsbylaugene, således at landsbylaugene i højere grad
orienteres eller medinddrages i relevante sager.”





se nedenstående meddelelse.

I forbindelse med det netop indgåede budgetforlig for år
2020 skriver byrådet:

”En kommune i balance er en kommune, der lever – også uden for de større bysamfund.
Byrådet har igennem flere år ønsket at bidrage til både vækst i landdistrikterne og til at sikre
den gode dialog med landsbylaug og foreninger. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at
der fortsat skal arbejdes med at styrke dialogen mellem kommunens forvaltninger og
landsbylaugene, således at landsbylaugene i højere grad orienteres eller medinddrages i
relevante sager.”



Dette ligger i tråd med ønskerne fra landsbytopmødet i april dette år samt de mange
iagttagelser og opsamlingen fra de afholdte borgermøder i vinteren 2018 og 2019, hvor
landsbylaugene opdaterede forvaltningen omkring status af de lokale udviklingsplaner. Her blev
bl.a. efterspurgt en kalenderfunktion, hvor landsbylaugene kunne blive opdateret på et tidligt
tidspunkt om kommunale og/eller SONFOR anlægsopgave i deres nærområde.



SONFOR er meget interesseret i at udarbejde ovennævnte kalender, men har brug for en
forventningsafstemning. Ved næste møde i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den
26/11 deltager Hans Erik Kristoffersen, direktør i SONFOR, og vil tage en drøftelse med
udvalget om, hvordan vi sammen kan forbedre informationsstrømmen. Inden dette møde har
SONFOR brug for din/landsbylaugets hjælp:

Hvilke oplysninger mangler du/landsbylauget fra SONFOR, for at være ”på forkant”? Hvad
kunne en kalenderfunktion med fordel indeholde?

4. Øgonomi k. gassereren


Øgonomien er siden sidste møde den 7. ogtober uændret, med en beholdnini på
34.591,37 gr. Der har endnu igge kæret udiifer på kores stendysse-projegt irundet
kejret.

5. Opfølinini af iamle saier
Status på Stendysse-projegtet


Ved udarbejdelse af infotakle tl stendyssen, er ki bleket begendt med, at
gommune har en turistolder i lille format. Dete er info omgrini ster oi andre
agtuelle tni i kort område. Derfor påtænger ki at påsæte en bogs på taklen, hkor
der bliker plads tl denne folder.



Selke projegtet forkentes påbeiyndt i foråret 2020, når kejret bliker bedre.

Status på påsgelilje-projegtet


Det er meiet positkt at alle 9000 løi nu er sat i jorden. Der har kæret meiet stor
opbagnini tl projegtet. Kun få har igge meldt tlbaie, oi disse løi er bruit andet
steds. Vi ilæder os tl at se forsgønnelsen tl foråret.



Der bliker muliikis muliit at bestlle et mindre antal næste år, men det er endnu
usiggert.

6. Nye saier?
Tilbaiemeldini fra møde om indbrudsforebyiielse på Alsion d. 11. nokember, oi
drøfelse af muliiheder hos os.
https://botrygt.dk/?
utm_campaign=2418_MAN_BOTRYGT_NB&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_term=ande
t&utm_content=&mkt_tok=eyJpIjoiTkRCa1pEVmtNRFJoTVdZMC

d gan tryit åbne medsendte ling, der omhandler Tryi gampainen.
Vi drøfer muliihed for at iianisæte gonaeptet i lauiet. Er der mon brui
for/interesse for projegtet? Vi drøfer muliiheden for at lake en infoafen i
forbindelse med kores gommende ordinære ieneralforsamlini den 20. februar
2020 i Blommeshyten.
 Landsbylauiet kar inkiteret tl julefrogost i Landsbyforummet. Dete blek afoldt i
samarbejde med Holm Landsbylaui. Hennini oi Torben deltoi. Dete er en
beiikenhed der iår på sgif i de 36 laui i gommunen. Vi har meldt os som de næste
i ræggen tl næste jul, tl afoldelse i Blommeshyten. Dato ugendt endnu.
 Vi har drøfet muliiheden for at afolde en historisg afen, med foredraisholder,
omhandlende historien omgrini Ketnisgok oi omein. Vi forkenter afoldelse i
eferåret 2020 i Blommeshyten med fri entre.. Dato ugendt endnu.
 Vi har beslutet at afolde kores ordinære ieneralforsamlini den 20. februar 2020.
Blommeshyten er booget, oi karslinien gommer senest 3 uier inden på
hjemmesiden, på Faaeboogsiden oi som nyhedsbrek.


7.

Ekt.


8.

Sønderbori Kommune har hyret en fotoiraf tl at taie billeder af naturen oi
mennesger i oi omgrini Ketnisgok, samt hele Als. Fotoirafen er en berømt
italiensg fotoiraf, bosat i Københakn oi gan dansg. Han ses i disse daie
iå/aygle rundt i området med et 50 år iammelt gamera, oi taier billeder tl
en stor udstllini på Auiustana i Auiustenbori den 31. maj 2020. Endkidere
sgal det senere på året munde ud i en billedboi. Luaa Bert er tdliiere
fotoiraf for modebladende Elle oi Euroman.

Ny mødedato
Næste møde afoldes hos Søren Frost den 14. januar 2020 gl. 19.00

