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Rødekro den 7. maj 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Rødekro Udviklingsråd 
tirsdag den 4. april 2017 kl. 19.00  

på Rise Parken, Rise Bygade 62A (lille mødelokale), Rødekro 
 

 

Deltagere: Bestyrelsen: 

Birger Jørgensen 

Hans Nørgaard Clausen 

 

Brian Petersen 

Laila Lorenzen 

Conny Boe Sørensen 

Annette Vendelbo Jensen 

Suppleanter og øvrige deltagere: 

 

 

 

 

 

Helle Krabsen Lausten 

Helle Otte 

 

Afbud/fra-

værende: 

Erik Klit, Hans Kristian Wollesen, Gert Hansen, Anders Koch-Hørlyck og 

Karsten Gram 

  

Punkt  1 Valg af mødedirigent  

Konklusion: Hans Nørgaard Clausen blev valgt som mødedirigent 

 

Punkt  2 Bemærkninger til dagsorden 

Konklusion: Dagsorden blev godkendt 

 

Punkt  3 Godkendelse af referat af den 21.02.2017 

Konklusion:  Referat blev godkendt 

 

Punkt  4 Orientering fra formanden 

Konklusion: Ren dag’ der deltog ca. 70 personer. Det var et godt initiativ med Egon 

Kaas som primusmotor. 

 

Arwos har en pulje kr. 500.000,- i forbindelse med natur/vand – mil-

jø/genbrug – ansøgningsfrist er den 24/5-17 og ansøgning er klar til af-

sendelse. Det kunne være en god ide at få opsat skraldespande til Indu-

strivej. 

 

Der er af til kontakt til medierne, bl.a. har JyskeVestkysten spurgt til ud-

viklingsrådets holdning til at der blevet beskåret i midlerne til byfornyelse. 

 

Punkt  5 Præsentation og igangsætning af ny hjemmeside 

Konklusion: Rødekro by domæne er købt. Opsætning blev vist på mødet og drøftet – 

der arbejdes videre herpå. Hjemmesiden vil være klar til at gå i luften i lø-

bet af 14 dage. Hjemmesiden offentliggøres ligeledes via Facebook. 

 

Facebook skal gerne bedre op at køre – opslag må gerne deles herfra, så 

denne bliver mere synlig. 
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Punkt  6 Status på aktivitetsblad 

Konklusion: Der arbejdes med udarbejdelse af aktivitetsblad. 

Rise Kirke har sagt ja til at være en del af bladet, dog ikke hvilket side an-

tal der ønskes benyttet. Rise Kirke har bl.a. udtrykt bekymring omkring 

omdeling af bladet, hvorfor de ønsker at bibeholde egen kirkeblad forelø-

big. 

 

Bl.a. kunne historier – de gode historier – fra skole og børnehave, være 

godt læsestof for byens borgere. 

 

Konkret dato for 1. udgivelse bliver først efter sommer. 

 

Punkt  7 Status Rødekro Sikker Cykelby 

Konklusion: Der blev afholdt møde den 29/3-17. Der blev ikke truffet nogen beslutnin-

ger men der blev prioriteret forskellige indsatsområder. 

Ting tager tid, hvilket der respekteres. 

Næste møde er onsdag den 15/5-17, i forhold de forskellige prioriteringer 

sendes dette videre til udviklingsrådets bestyrelse til evt. kommentarer. 

 

Punkt  8 Status på digital skiltning 

Konklusion: Pris for digital skiltning kan beløbe sig til kr. 125.000,- (materiale udleve-

ret) 55 tomme skærm. Der er dog flere ting at tage forbehold for så som 

lovgivning, placering, hvad man må køre med af annoncering. Aabenraa 

Kommune har givet tilsagn om at det kunne være en god ide med info-

tavler. Der er søgt fondsmidler. 

 

Punkt  9 Bordet rundt med orientering fra deltagerne 

Konklusion: Bestyrelsen har gang i flere ting, dog for at vise aktivitet bør bestyrelsens 

medlemmer fremkomme med 2 ting mere til næste gang fx. 

- Hvad har vi til de unge 

- Cykelforbindelse til Aabenraa 

 

Hvorledes kan Rødekro ’brandes’ fx vide/profil-film. Hans undersøger 

nærmere. 

 

Komet-butikkerne har lavet forskellige arrangementer under ”Gang i Dan-

mark”, hvor Rødekro præsenterer forskellige musikindslag af en ½ times 

varighed. Laila har foreslået at Rødekro Udviklingsråd er med som hjælpe-

re, hvor man får kr. 1.000,-, udviklingsrådet forpligter at komme med 4 

personer kl. 16.30 den 12/4-17, hvor de sælger pølser. Varighed er ca. 2 

timer. Der mailes til Laila senest i morgen den 5/4-17, om man har mulig-

hed for at deltage i arbejdet. 

 

Punkt  10 Planlægning af borgermøde lørdag den 20. maj 2017 

Konklusion: Som aftalt og reserveret afholdes Borgermødet på Hærvejsskolen, afdeling 

Skovbrynet.  

 

Borgermødet annonceret så bredt ud som det er muligt indenfor rammer-

ne, herunder også via Facebook. 

 

Til forårets borgermøde er der udpegning af bestyrelsen blandt indbygger-

ne i Rødekro og omegn. Man kan spørge i baglandet. Nogle af repræsen-
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tanterne fra de forskellige områder kan være svær at differerer fx området 

Kultur – hvad og hvem er det? 

 

På borgermødet vil Hans orienterer om valgproceduren, medmindre andet 

indgives blev der repræsentanterne enige om at sidde et år mere i besty-

relsen. 

 

Der vil på borgermødet blive orienteret om at udviklingsrådet ønskes at 

etablerer undervalg, idet interesserede borgere er meget velkommen til at 

komme med input, dog ønskes der altid et min. et bestyrelsesmedlem del-

tager i evt. underudvalg. 

 

Hans vil forberede et oplæg til næste møde i forbindelse med borgermøde 

til drøftelse. 

Skabelon til PowerPoint udarbejdes af Conny og sendes ud, Laila sender 

udviklingsrådets logo til alle. 

 

Til borgermødet købes kaffe/te/sodavand/øl samt småkager ved RE-

MA1000, bestilling foretages af Laila, da hun er ved at få oprettet konto til 

udviklingsrådet.  

  

Punkt  11 Dato for næste bestyrelsesmøde 

Konklusion: Næste møde blev aftalt til den 16/5-17 kl. 19.00. 

Conny reserverer borgerhuset hertil. 

 

Punkt  12 Eventuelt  

Konklusion:  

 

Referent Conny Boe Sørensen 

 


