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Rødekro den 24. maj 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Rødekro Udviklingsråd 
tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00  

på Borgerhuset, Østergade 40C, Rødekro i lokale 7 
 

Deltagere: Bestyrelsen: 

Hans Nørgaard Clausen 

Brian Petersen 

Laila Lorenzen 

Conny Boe Sørensen (deltog fra 

pkt. 5) 

Annette Vendelbo Jensen 

Suppleanter og øvrige deltagere: 

Helle Krabsen Lausten 

Helle Otte 

 

Afbud/fra-

værende: 

Birger Jørgensen, Hans Kristian Wollesen, Gert Hansen, Erik Klit, Anders 

Koch-Hørlyck og Karsen Gram 

  

Punkt  1 Valg af mødedirigent  

Konklusion: Hans Nørgaard Clausen blev valgt som mødedirigent 

 

Punkt  2 Bemærkninger til dagsorden 

Konklusion: Ingen bemærkninger, dagsorden godkendt 

 

Punkt  3 Godkendelse af referat af den 04.04.2017 

Konklusion: Der er ikke blevet undersøgt hvad det koster at lave en profileringsfilm om 

byen. Lailas søn er i gang med et projekt på skolen, og kan måske der-

igennem få lavet en. Ligeledes er han i gang med et projekt for spejderne. 

Hvis Laila er tilfreds med kvaliteten går hun videre med sagen.  

 

Der er lidt tvivl om hvorvidt Rødekro by kan søge fra materialepuljen i 

Aabenraa Kommune. Hans undersøger inden næste møde. 

 

Referat godkendt. 

 

Punkt  4 Status på Rødekro Sikker Cykelby 

Konklusion: Helle Otte har været til møde i mandags. Lagde på mødet stor vægt på at 

hun talte på vegne af Rødekro Udviklingsråd. Fik påpeget en del punkter, 

som kommunen nu går tilbage og arbejder med.  

Næste møde er i august. 

Politisk behandling forventes i oktober. 

Helle sender derudover brev ind til kommunen med de ting som vi drøfte-

de herunder ændring af fortov på Hærvejen til cykelsti, evt. sti ved siden 

af Jernbanen m.m. 

 

Punkt  5 Status på Kometblad/hjemmeside 

Konklusion: Hjemmesiden er nu online, der mangler dog at blive taget en del billeder. 

Kometblad er klar til at der kan sælges annoncer. 

Laila tager bl.a. kontakt til Idrætsforeningen, John Hansen og spørger til 

hvornår de er klar og forventer at går i gang. 
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Siden udbygges stille og roligt med bl.a. flere aktiviteter. 

 

Punkt  6 Orientering fra formanden 

Konklusion: Der kan søges af miljøpulje ved Arwos. Egon Kaas har været rundt og kig-

ge i byen, hvor det er ønskeligt at få opsat skraldespande, hvilket godt 

kunne være en 7 – 8 steder. Der er søgt af miljøpuljen hertil. 

 

Der har været afholdt møde i fælles udviklingsrådet for Aabenraa Kommu-

ne, hvor forskelligt blev drøftet til udveksling blandt medlemmerne, her-

under hvorledes man forholder sig ved offentligt arrangement fx ansøg-

ning ved Brand og Redning. Opsætning af telt, hvor det koster penge, da 

man evt. skal søge byggetilladelser, men der er en mindre pulje hvor for-

eninger har mulighed for at søge om midler. Lokalråds muligheder for ved-

ligeholdelse af grønne områder mm. 

 

Generel orientering og drøftelse jf. udviklingsplan 2016 

 

Punkt  7 Nye projekter – alle bedes tænke over hvad vi kan arbejde med af nye 

ting 

Konklusion: Drøftes under punkt 8 i forbindelse med planlægning af borgermødet. 

 

Punkt  8 Planlægning af borgermøde den 20. maj 

Konklusion: Gennemgang at PowerPoint til brug ved borgermødet. Hans tilretter. 

 

Hærvejsskolen afd. Skovbrynet er reserveret. Conny kontakter Hærvejs-

skolen, Sara i forhold til nøgle, åbent netværk, projekter og stole opstil-

ling. 

 

Vi reklamerer alle på Facebook, Laila undersøger om det er muligt at få 

boostet det via Facebook. 

 

Der blev aftalt at vi mødes kl. 9.15 på lørdag. 

 

Punkt  9 Bordet rundt med orientering fra deltagerne 

Konklusion: Der er kommet flere tilbud i forbindelse med skolebyggeriet, hvilket har 

kørt som et omvendt udbud. 

 

Svømmehal har man hørt er klar til åbne igen til sommerferien. 

 

Punkt  10 Dato for næste bestyrelsesmøde 

Konklusion: Mandag den 12. juni 2017 kl. 19.00 i Borgerhuset 

 

Punkt  11 Eventuelt  

Konklusion:  

 

Referent Hans Nørgaard Clausen og Conny Boe Sørensen 

 


