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Rødekro den 25. maj 2017 

 

 

Referat fra borgermødet i Rødekro Udviklingsråd 

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00  
på Hærvejsskolen afd. Skovbrynet, Rødekro 

 

Deltagere: Der var 24 deltager 

  

Punkt  1 Valg af mødedirigent  

 Valgt som mødedirigent blev Mogens Krag Nissen. 

 

Mogens konstaterede at borgermødet var rettidig varsel jf. vedtæften § 7. 

 

Punkt  2 Udviklingsrådet beretning (ved forårsmødet fremligges regnskabet for det 

foregående år) 

 Hans Nørgaard Clausen bød velkommen til udviklingsrådets første borger-

møder for Rødekro og omegn. 

 

Dagsorden blev præsenter jf. vedtægtens § 7, med orientering om bag-

grunden for udviklingsrådets tilblivelse samt udviklingsrådets struktur og 

formål. 

 

Præsentation af bestyrelsens medlemmer og suppleanter, herunder som 

formand Hans Nørgaard Clausen samt sekretær og kasserer som vareta-

ges af Conny Boe Sørensen.  

Der blev orienteret om at bestyrelsens sammensætning ikke foregår ved 

valg, men ved udpegning inden den 20. april til formanden, hvor med-

lemmerne af bestyrelsen oplyses til forårets borgermøde.  

Skulle der være nogen som ønsker at blive medlem eller suppleant er man 

altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller et af de områder som jf. 

vedtægtens § 3’s opdeling, hvor man mener, at man kan repræsentere. 

 

Det fremgår af vedtægtens § 7 at regnskab skal foreligges ved forårets 

møde, men bestyrelsen blev etableret i august 2016 og har ikke haft no-

gen midler, hvorfor der ikke har været muligt at udarbejdet regnskab. 

Driftskapital vil umiddelbart ske ved ansøgning af Fondsmidler, indbetalin-

ger, kommunale tilskud samt ved indsamlinger/annonceindtægter mv. 

 

Bestyrelsens strategi er at: 

• Vi er upolitiske. 

• Vi vil have en positiv tilgang til alle nye tiltag i byen. 

• Vores tilbagemeldinger til kommunen m.v. tager udgangspunkt i, hvad 

vi mener er den bedste løsning, men vi prioriterer også øvrige løsninger. 

• Vi deltager ikke i diskussioner på sociale medier. 

• Vi vil gerne engagere flest mulige borgere i byens udvikling via nedsæt-

telse af arbejdsgrupper/underudvalg, hvor der som udgangspunkt altid 

vil være mindst et medlem fra udviklingsrådet. 
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Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt følgende arbejdsgrupper: 

 

• Kometblad/Hjemmeside Rødekro By  

v/ Laila Lorenzen, Birger Jørgensen og Brian Petersen – orientering og 

præsentation ved Laila og Brian. Hvilket gav anledning til en god og po-

sitiv debat.  

Hjemmeside og Facebook er stille og roligt ved at komme godt i gang. 

Kometblad ønskes og forventes at komme ud inden årets udgang bl.a. 

ved annonceindtægter og indslag/artikler fra bl.a. Rise Kirke, idrætsfor-

eningen m.fl. 

Man kan følge os på hjemmesiden: http://roedekroby.dk/  

• Fællesmøde alle foreninger i Rødekro  

v/Laila Lorenzen, Birger Jørgensen og Brian Petersen – der blev oriente-

ret om det første møde som har været afholdt, hvor oplevelsen var, at 

der var god opbakning til arbejdet med bl.a. Kometblad og hjemmeside. 

• Rødekro Skolecykelby  

v/Annette Vendelboe Jensen og Helle Otte (der er sammensat en ar-

bejdsgruppe med forskellige interessenter bl.a. også med deltagelse fra 

daginstitution, skole m.fl.) – Helle Otte orienterede ud fra Aabenraa 

Kommunes forslag til en helhedsplan (kopi af dette kan medtages fra 

borgermødet). Der er tilkendegivet hvilke områder der ønskes priorite-

ret, hvor der vægtes og hvad der bør undersøges nærmere og arbejdes 

videre med. Der er en god følelse, hvor man fik fornemmelsen af at man 

også blev hørt. 

• Mulighed for digital infoskærm  

v/Hans Nørgaard Clausen - orientering om at der arbejdes med mulighe-

den for opsætning af digitale informationsskilte for at synliggøre at Rø-

dekro gerne vil fremstå som en værende en aktiv by. 

 

Herudover vil bestyrelsen gerne støtte op omkring lokale aktiviteter samt 

at vi følger processen omkring skolebyggeri.  

 

Aktivitet som ’REN DAG’ – ”Vi har brug for dig på stolen og dig ved siden 

af”. Hermed skal der også lyde en stor tak til Egon Kaas’ indsats i forbin-

delse med planlægningen og gennemførelsen af Ren Dag. 

Det er dejligt at mærke at der er nogle ildsjæle i byen. 

 

Med ordret ’Vi har brug for dig’ vil vi også her komme med ideer til drøf-

telse af fremtidige planer/projekter så som: 

• Frivillighedsbank (kunne fx være tilsagn om at bage kage, hjælp ved ak-

tiviteter og lign.). 

• Her udover vil vi fortsat arbejde med den udviklingsplan der er udarbej-

det for Rødekro. 

• Evt. Borgermøde som kombineret vælgermøde i forbindelse med kom-

munalvalg 2017 (hvor man kunne inviterer alle partier til debat, nu der 

er kommunalvalg i år). 

http://roedekroby.dk/
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Vi arbejder ud fra en opdeling af projekter:  

• Mindre projekter – som er nemmere at realisere, og som vil give en syn-

lighed blandt borgerne. 

• Større projekter – som er en længere proces, men på sigt gerne skulle 

være til gavn for borgerne i Rødekro og omegn. 

 

Udviklingsplan Rødekro, hvor vi ønsker at etablere underudvalg med del-

tagelse af borgerne i Rødekro og omegn: 

• Rødekro Midtby, herunder Rødekro Station  

Rødekro Midtby er umiddelbart et stort område med forskellige tilgange, 

hvorfor der gav anledning til en rigtig god debat og stort engagement 

blandt deltagerne, hvilket giver mulighed for at dele det op i flere under-

områder og igangsætning flere steder. 

Drøftelse var blandt vedr. det tidligere Rema1000-område/center-

grunden, hvor det er ønskeligt med nye tiltag. 

Cykelstien mellem Rødekro og Fladhøj området, hvor der er/og har væ-

ret debat gennem længere tid i forbindelse med manglende belysning. 

Dette kunne evt. løses ved solcelle-anlæg eller gerne andre ideer. 

Drøftelse omkring Rødekro Station, hvor der blandt andet kunne blive 

etableret elevator som der er blevet i Tinglev, samt gøre området mere 

attraktivt. 

• Opholdsmulighed/værested for byens unge 

Der er flere unge der tager ud af byen, idet der er mangel på et være-

sted, hvor de kunne få mulighed for at hygge sig og være sammen. 

• Etablering af bymøbel/bænke 

Bedre muligheder for opholdssteder/hvilesteder, hvor man stille og roligt 

kan sætte sig og være sammen unge som ældre. 

• Oversigt over/markering af byens stier 

Rødekro og omegn har mange gode ruter hvor der både kan fremkom-

mes ved at cykle eller tage en gåtur. Det kunne være en god ide, at få 

dette kortlagt både for borgerne men også for turister. 

• Synliggørelse af Hærvejen udadtil 

Hærvejsruten er en attraktion, hvorfor det kunne være ønskeligt at ’vo-

res’ del af Hærvejen kunne fremstå som et rigtig godt besøg når man 

kommer igennem byen. 

 

Udmelding om nedlæggelse af Rødekro Bibliotek, har også skabt en del 

medie debat gennem længere tid. Biblioteket fungerer ligeledes som et 

socialt samlingssted/netværk med mange besøgende. Hvilket også kunne 

være et godt emne at tage op for bevarelse. 

 

Drøftelse af hvad der skal ske med den tidligere Rødekro skole, når skole-

byggeriet er færdigt. Der foreligger inden beslutning, men en forventning 

om inddragelse af byens borgere om hvilke alternativer der kunne komme 

i spil. 
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Der var en god opbakning blandt deltagerne, og mange bød ind om delta-

gelse i underudvalg. De interesserede kan efter borgermødet blive skrevet 

op ved Conny Boe Sørensen med oplysning om hvilke underudvalg man 

ønsker at deltage i, hvorefter de vil blive kontaktet af et medlem fra ud-

viklingsrådet. 

 

Punkt  3 Forelæggelse fremtidige projekter/planer 

 Forelagt og drøftet under punkt 2. 

 

Punkt  4 Indkomne forslag 

 Der er ingen indkomne forslag. 

 

Punkt  5 Valg af revisorer (ved forårsmødet) 

 Valgt blev Mogens Krag Nissen og Lis Bruun. 

 

Punkt  6 Eventuelt  

 Med tak for jeres engagement og de gode debatter blev borgermøde af-

sluttet. 

 

Referent Conny Boe Sørensen 

 

Man er velkommen til at kontakte Rødekro Udviklingsråd, hvis man har en ide eller ønske om 

deltagelse i et underudvalg eller lign. via Rødekro Udviklingsrådets hjemmeside: Kontakt  

På forhånd tak. 

http://roedekroby.dk/kontakt

