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Rødekro den 6. marts 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Rødekro Udviklingsråd 
tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00  

på Borgerhuset, Østergade 40C, Rødekro i lokale 7 
 

 

Deltagere: Bestyrelsen: 

Birger Jørgensen 

Hans Nørgaard Clausen 

Hans Kristian Wollesen 

Brian Petersen 

Laila Lorenzen 

Conny Boe Sørensen 

Annette Vendelbo Jensen 

Suppleanter og øvrige deltagere: 

 

 

 

 

 

Helle Krabsen Lausten 

Helle Otte 

 

 

Afbud/fra-

værende: 
Gert Hansen, Erik Klit, Anders Koch-Hørlyck & Karsten Gram 

  

Punkt  1 Valg af mødedirigent  

Konklusion: Hans Nørgaard Clausen 

 

Punkt  2 Bemærkninger til dagsorden 

Konklusion: Dagsorden blev gennemgået og godkendt. 

 

Punkt  3 Godkendelse af referat af den 10.01.2017 

Konklusion: Referat blev gennemgået, jf. punkt 4 ændres skrive fejlen vedr. konto i 

Jyske Bank til Den Jyske Sparekasse. 

 

Punkt  4 Oprettelse af bankkonto 

Underskrift af og fuldmagter til konto 

Konklusion: Der er blevet oprettet konto i Den Jyske Sparekasse, adgang til kontoen 

har Hans Nørgaard Clausen og Conny Boe Sørensen. 

 

Endelig oprettelse af konto kræver bestyrelsen underskrift, dokumenter 

blev underskrevet. 

 

Der er pt. kr. 7.500,-på kontoen som er overført fra puljer ved Aabenraa 

Kommune med kr. 2.500,- som er opstartstilskud og kr. 5.000,- jf. ansøg-

ning i forbindelse med tilskud til oprettelse af hjemmeside. 

 

Der er ved at blive oprette konto i Rema1000 til indkøb af forplejning 

m.m. så bestyrelsen ikke behøver at have udlæg. 

 

Punkt  5 Orientering fra mødet med foreningerne v/Birger, Laila og Brian 

Konklusion: Den 7. februar 2017 var der fyraftensmøde med repræsentanter fra de 

forskellige foreninger som er tilknyttet Rødekro, hvor arbejdsgruppen på 

bedste vis havde prøvet at få indkaldt de foreninger som de havde fået op-

lysninger om eksisterede. 
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Fremmødet var ok og deltagerne var aktive og positive overfor udviklings-

rådets foreløbige ideer til at nå ud til borgerne i Rødekro og omegn. 

 

Referat fra fyraftensmødet blev omdelt blandt mødedeltagerne. 

 

Punkt  6 Status på Komet Bladet og hjemmeside v/Laila 

Konklusion: Laila følger op på Rise Kirkes deltagelse i Komet Bladet. 

Det er muligt at sælge annonceplads og evt. sponsorater til hjælp til finan-

siering – både til tryk af bladet og til omdeling. 

 

Hjemmesiden er godt på vej, mangler dog input, hvor en del tekst skal 

forfattes. Bestyrelsen må gerne komme med generelt input. 

Det vil tage 4-6 uger at få den færdige skabelon. 

Dette skulle gerne være oppe og køre inden Borgermødet i et forsøg at nå 

så langt ud om muligt blandt borgeren i Rødekro og omegn.  

 

Mail-adresse ’roedekroby.dk’ oprettet til bestyrelsesmedlemmerne samt 

fælles, mail-adressen kan omdirigeres til egen mail-adresse. 

 

Der vil være et kalendersystem som gerne skal argere aktiv, hvor forskel-

lige aktiviteter kan blive synlige. 

 

Processen fortsætter i arbejdsgruppen som træffer de beslutninger der 

måtte være nødvendige – den videre drøftelse kommer på dagsorden til 

næste møde. 

 

Punkt  7 Opfølgning på ’Skolecykelby Rødekro’ v/Annette og Helle 

Konklusion: Der har været afholdt opstartsmøde, hvor Aabenraa Kommune fremlagde 

de udfordringer der er i Rødekro med cykelruterne som gerne for sigt skul-

le blive mere trafiksikret. 

Næste møde afholdes 29. marts 2017.  

 

Der er ligeledes debatmøde om cyklisme i Aabenraa Kommune den 9. 

marts 2017 på Hærvejsskolen afdeling Skovbrynet – bilag blev omdelt på 

mødet. 

 

Punkt  8 Orientering fra formanden 

(Referat fra fællesmøde Landdistrikterne, Skolebyggeri, Tilbud om info-

skilt, Tilbud på info-skærm) 

Konklusion: Der har været afholdt fællesmøde med de øvrige Landdistrikter i Aabenraa 

Kommune, hvor Hans Nørgaard Clausen deltog og er med som medlem til 

det fortsatte samarbejde. 

 

Orientering om det kommende skolebyggeri ved Hans og Helle K. Lausten. 

 

Undersøgelse af indkøb og opsætninger af evt. Info-skiltning/info-skærm 

for at skabe opmærksomhed om Rødekro. Der er blevet indhentet tilbud/ 

priser, hvilket er rimelig bekostelig – både i forbindelse med etablering 

samt efterfølgende årlige driftsudgifter. 

Det er umiddelbart en god ide, kan evt. finansieres ved fondsmidler. 

 

Punkt  9 Drøftelse og evt. godkendelse af ’Forretningsorden’ for udviklingsrådet  

(bilag med forslag er vedhæftet dagsorden) 
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Konklusion: Forretningsorden er et dokument hvor bestyrelsen fastlægger nærmere 

rammer for arbejdet, disse kan løbende ændres når der findes anledning 

hertil. Forretningsorden er et supplement til vedtægten. 

 

Forretningsorden blev drøftet, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

 

Punkt  10 Bordet rundt v/alle 

Konklusion: Der er blevet undersøgt mulighed for udarbejdelse af logo-skilte i rustfri-

plader i forholdt til udarbejde logo. Prisen vil være på kr. 25,- til kr. 50,- 

pr. stk. alt efter hvor mange der bliver bestilt. 

 

Annette har orienteret grundejerne om Rødekro Udviklingsråd jf. liste ud-

arbejdet af Aabenraa Kommune. 

 

Shelters er kommet til Skrivergårdens Teltplads i Rise og er blevet opsat, 

shelterne er finansieret via fondsmidler. 

 

Der blev aftalt at referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres, Conny til-

retter evt. udarbejdede referater så disse stemmer overens med den vedtag-

ne forretningsorden. Der aftales nærmere med Karsten, hvilke muligheder vi 

har for at dette offentliggjort på aabenraa.dk. 

Ligeledes vil disse også være tilgængelige på udviklingsrådets hjemmeside 

når denne er gået i luften. 
 

Punkt  11 Planlægning af offentligt borgermøde lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00 

Konklusion: Borgermødet er aftalt til 20. maj 2017. Borgerhuset har udlejet en del lo-

kaler i forvejen, hvorfor det kan være svært at afholde borgermødet der. 

Conny undersøger mulighederne for lån af Hærvejsskolen afdeling Skov-

brynet. (Hærvejsskolen afd. Skovbrynet er lejet inkl. hjemkundskabsloka-

let, så der er mulighed for at ordne noget forplejning) 

 

Ifølge vedtægten skal valg/udpegning være foregået indenfor de enkelte 

områder inden selve borgermødet, hvor der skal være givet besked til 

formanden senest den 20. april. 

 

Valgprocedure drøftes nærmere ved næste møde. Hans snakker med Kar-

sten og laver udkast til næste møde. 

 

Punkt  12 Drøftelse om igangsætning af nye tiltag/aktiviteter 

Konklusion: Umiddelbart sættes nye tiltag/aktiviteter på standby, begrundelsen herfor 

er at afvente Rødekro Udviklingsplans godkendelse af Byrådet. 

 

Punkt  13 Aftale om næste møde 

Konklusion: Næste møde blev aftalt til tirsdag den 4. april 2017, Conny reserverer lo-

kale til mødet. 

 

Punkt  14 Eventuelt  

Konklusion:  

 

Referent Conny Boe Sørensen 

 


