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Rødekro den 13. februar 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Rødekro Udviklingsråd 
Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19.00  

på Borgerhuset, Østergade 40C, Rødekro i lokale 7 
 

 

Deltagere: Birger Jørgensen 

Gert Hansen 

Hans Nørgaard Clausen 

Hans Kristian Wollesen 

Erik Klit 

Brian Petersen 

Laila Lorenzen  

Conny Boe Sørensen 

Annette Vendelbo Jensen 

Karsten Gram 

Afbud/fra-

værende: 
Anders Koch-Hørlyck, Helle Krabsen Lausten & Helle Otte 

  

Punkt  1 Valg af mødedirigent og evt. præsentation ved nye deltagere 

Konklusion: Mødedirigent blev Hans N. 

Erik Klit deltog i mødet for første gang. Erik har tidligere været købmand 

og er bosiddende i Rødekro. Kort præsentation af øvrige deltagere. 

 

Punkt  2 Bemærkninger til dagsorden  

Konklusion: Dagsorden blev gennemgået og indeholder hovedsageligt punkterne der 

blev udsat fra sidste møde. 

 

Da Karsten ikke kan deltage i hele mødet tages de punkter først som er 

relevant med Karstens deltagelse. 

 

Punkt  3 Godkendelse af referat af den 12.12.2016 (følger snarest og inden mødet) 

Konklusion: Der blev aftalt at Rødekro udviklingsråd vil ’adopterer’ Bolderslevs model 

bl.a. i forhold til deres konstruktive vinkel.  

 

Bestyrelsen skal være loyale overfor de trufne beslutninger, hvorfor man 

ikke bør udtale sig, idet Udviklingsrådet bør ’tale’ med en stemme.  

Dermed går man ikke i dialog via de sociale medier herunder Facebook 

m.m. med emner der kan høre under udviklingsrådets arbejde. 

 

Bemærkning til punkt 6 – det forventes at invitation til Vækst & Udvik-

lingsudvalget forventes i efteråret 2017 og ikke i foråret 2018.  

 

Herudover ingen bemærkninger – referat godkendt. 

 

Punkt  4 Orientering fra formanden 

Konklusion: Orientering i forbindelse med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 

2017 med temaet ’Samarbejde på tværs’ hvor der er tre indsatsområdet: 

- Land, vand og by 

- Fede fællesskaber 

- Stjerner at se op til 

Dette kan også være en tilgang til udviklingsrådets arbejde. 

 

Aabenraa Kommune har ligeledes forskellige puljer hvor der kan søges 

midler til forskellige aktiviteter. 
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Herudover blev der aftalt at Hans N. får oprettet Udviklingsrådet med 

cvr.nr. samt oprettelse af bank konto i Jyske Bank Den Jyske Sparekasse. 

 

Punkt  5 Evt. konstituering af de manglende poster jf. vedtægtens § 5 

- Økonomi – ansøgning af fondsmidler 

- Ekstern kommunikation 

- Lobbyvirksomhed 

- Strategi 

Konklusion: Konstituering blev aftalt som følgende: 

Økonomi (ansøgning af fondsmidler) – Hans Nørgaard Clausen 

 

Ekstern kommunikation – Laila Lorenzen 

 

Kommunikation med pressen går via Hans Nørgaard på udviklingsrådets 

vegne. 

 

Lobbyvirksomhed & Strategi dækkes ind i arbejdsgrupperne samt gennem 

udviklingsplanen. 

 

Punkt  6 Orientering i forbindelse med nedsatte arbejdsgrupper m.m.: 

- Fællesskab på tværs af alle fritidsforeninger i Rødekro 

- Aktivitetsblad 

- Hjemmeside/Facebook 

- Pressemeddelelse 

- Skolecykelby Rødekro (første møde den 8/2-17) 

- Øvrigt 

Konklusion: Der blev aftalt at der holdes ’Åbent forum’ med fritidsforeningerne den 

7/2-17 ved arbejdsgruppen med Birger, Laila & Brian, hvor der orienteres 

om hvad vi (Udviklingsrådet) vil og hvad der måtte være af ønsker. 

 

Aktivitetsblad v/Birger, Laila & Brian: 

To forskellige udkast til ’Kometbladet’ med budgetoverslag blev udleveret. 

Der har bl.a. været drøftelse i forbindelse med at Kirkebladet har et oplag 

på 3.300 eksemplarer. Der afdækkes om øvrige foreninger samt kirkebla-

det kan indgå i et og samme blad, ligeledes kan finansiering foregå ved 

sponser annoncer, puljeansøgning m.m. 

Der blev besluttet at arbejdsgruppen arbejder videre, det er arbejdsgrup-

pens beslutning om hvilket layout ’Kometbladet’ skal have, meget flot 

stykke arbejde. 

 

Logo blev godkendt, Birger prøver om dette kan skæres ud, som kan an-

vendes på de forskellige tiltag hvor Rødekro Udviklingsråd har været med. 

 

Hjemmeside/Facebook v/Birger, Laila & Brian. 

Opstart af hjemmeside vil ca. koste kr. 10.000,-. Domænenavn: rødekro-

by.dk er ledigt og forsøges reserveret. Opstart af hjemmeside har 1. prio-

ritet hvor der kan laves plugin til Facebook. 

Hans N. søger kommunen og giver besked til arbejdsgruppen.  

 

Øvrigt: 

Orientering om at Skrivergårdens Teltplads i Rise har fået fondsmidler til 

indkøb at en shelter, det kunne selvfølgelig har været godt hvis der var 2. 

Lionsklub afholder møde snarest med fordeling af midler, hvorfor der sø-

ges om midler til en shelter mere. Kommunikation v/Annette. 
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For at skaffe midler kunne man oprette en ’Frivilligshedbank’ fx hvis der 

var/er brug for 10 personer til Aabenraa Ringriderfrokost til servering eller 

andet arbejde. 

 

Orientering om Komet-butikkerne som afholder forskellige arrangementer 

bl.a. fastelavn, Sct. Hans & julearrangement. 

Udviklingsrådet vil gerne være en del af arrangementet vedr. Sct. Hans, 

og ar blive mere synlige. 

 

Der blev aftalt at Conny udarbejder forslag til ’Forretningsorden’ for Røde-

kro Udviklingsråd. 

 

Punkt  7 Orientering fra Landsbyrådets julemøde den 30. november 2016 ved Kar-

sten 

Konklusion: Landsbyråd er en overordnet organisation med deltagelse af de forskellige 

lokalbyer. Temaet var ny organisering, hvor Karsten orienterede om den-

nes opbygning. 

 

Et stærkt Aabenraa kræver stærke landsbyer. 

Med den nye organisering er det forventelig at der afholdes 2 årlige mø-

der. 

 

Der er ca. 23-24 lokalråd i kommunen, dermed er alle områder bortset fra 

Kliplev dækket ind. 

 

Punkt  8 Planlægning af borgermøde i første halvår af 2017, aftalt til sidst i 

april/først i maj 2017.  

Borgermødet med udpegning af medlemmer og suppleanter til Rødekro 

Udviklingsråd jf. vedtægtens § 7. 

Konklusion: Der blev aftalt at borgermødet holdes lørdag den 20. maj 2017 fra kl. 

10.00 i Borgerhuset. Conny reserverer lokalerne. 

 

Punkt  9 Aftale om næste møde 

Konklusion: Næste møde er aftalt til tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00. Conny re-

serverer lokale. Erik meddelte afbud til næste møde. 

 

Fyraftensmøde afholdes den 7. februar 2017. Conny reserverer Borgerhu-

set lokale 7 i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 21.00. 

 

Punkt  10 Eventuelt  

Konklusion: Til næste møde sættes punktet ”Bordet rundt” på dagsorden. 

 

Referent: Conny Boe Sørensen 

 


