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Rødekro den 16. november 2016 

 

Referat fra 1. bestyrelsesmøde i Rødekro Udviklingsråd 
onsdag den 9. november 2016 kl. 19.00 til kl. 21.00 

på Borgerhuset, Østergade 40C, Rødekro 
 

Deltagere: Birger Jørgensen 

Gert Hansen 

Hans Nørgaard Clausen 

Hans Kristian Wollesen 

Laila Lorenzen 

Conny Boe Sørensen 

Annette Vendelbo Jensen 

Helle Otte 

Karsten Gram 

Afbud: Brian Petersen og Erik Klit  

  

Punkt  1 Siden sidst og underskrift af vedtægterne 

Konklusion: Aabenraa Kommune har arbejdet med nye tiltag gennem noget tid herun-

der bl.a. med oprettelse af Aabenraa Kommunes Landsbyråd som fungerer 

som en paraplyorganisation for kommunens lokalråd.  

Landsbyrådet er landdistrikternes talerør i forhold til kommunens politikere 

og refererer til Aabenraa Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg, hvilket 

giver mulighed for at få sendt fælles lokale problematikken opad i syste-

met.  

Herudover bliver der udarbejdet udviklingsplaner for forskellige områder i 

Aabenraa Kommunes områder, bl.a. udviklingsplan for Rødekro – se nær-

mere under punktet ”Kommende tiltag” 

 

Vedtægterne blev sendt rundt til underskrift blandt bestyrelsesmedlem-

merne, original vedtægt blev afleveret til Conny, som får underskrift fra 

Brian, når dette er muligt evt. ved næste møde. 

 

Kort præsentation af deltagerne: 

Birger Jørgensen: repræsenterer området Erhverv, er opvokset i Rødekro 

og har i dag Rødekro Smedeværksted 

 

Gert Hansen: er suppleant for området Erhverv, er med i Kometbutikkerne 

samt hører til Frisørsalon på Vestergade. 

 

Hans Nørgaard Clausen: repræsenterer området Idræt og er aktiv indenfor 

idrætsforeningslivet  

 

Hans Kristian Wollesen: repræsenterer området Ældre er aktiv kommunal-

politiker og medlem af byrådet. 

 

Laila Lorenzen: repræsenterer området Foreninger, er aktiv KFUM spejder 

 

Conny Boe Sørensen: repræsenterer området Institutioner, har børn på 

Hærvejsskolen samt dele-ansættelse som administrativ medarbejder i 

Børnehuset Fladhøj. 

 

Annette Vendelbo Jensen: repræsenterer området Borgere/ grundejerfor-

eninger er bosiddende i Rise 

 

Helle Otte: er suppleant for området Borgere/ grundejerforening er bosid-

dende på Plantevænget som er oprettet som en grundejerforening 
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Karsten Gram: er Landdistriktscoach for Aabenraa Kommune og er binde-

led mellem landdistrikterne og kommunen. Kasten sidder desuden i besty-

relsen for Landdistrikternes Fællesråd. Karsten deltager i møderne så læn-

ge der er behov herfor. 

 

Punkt  2 Konstituering af Udviklingsrådet 

Konklusion: I henhold til Vedtægter for Rødekro Udviklingsråd § 5 blev der gensidigt 

besluttet at posterne som formand, sekretær og kasserer bliver valgt d.d., 

øvrige poster vælges når bestyrelsen har behov herfor, og Rødekro Udvik-

lingsråd har fundet ”fodfæste”. 

 

Karsten orienterede om at Rødekro Udviklingsråd har en budgetmæssig 

bevilling på kr. 2.000,- til opstart, hvorfor kasserer bør vælges.  

Det er kassereren som sender ansøgning til Karsten i forbindelse med af-

holdte udgifter fx til mødeafvikling m.m.  

 

Bestyrelsen blev ved enighed konstitueret som følgende: 

Formand: Hans Nørgaard Clausen 

Sekretær: Conny Boe Sørensen 

Kasserer: Conny Boe Sørensen 

 

Punkt  3 Bordet rundt 

Konklusion: Rødekro Skolecykelby: 

Mail af den 26/10-16 & 4/11-16 fra Aabenraa Kommune, Trafik og Anlæg, 

Naja Barlach Hansen vedr. ”Rødekro Skolecykelby” i forbindelse etablering 

af arbejdsgruppe til udpegning af skoleruter, som gerne skulle få flere sko-

leelever til at cykle til og fra skole. 

Udviklingsrådet er blevet forespurgt om ønsket deltagelse i arbejdsgrup-

pen, første møde afholdes onsdag den 11. januar 2017 fra kl. 14.00 til kl. 

16.00 på Hærvejsskolen afdeling Vestergade, Rødekro. 

 

Conny giver besked til Naja at Udviklingsrådet ønsker at deltage i arbejds-

gruppen og vil til første møde komme med 1-2 deltagere. Navne på delta-

gere bliver udpeget på næste bestyrelsesmøde. 

 

Landsbyråds julemøde: 

Den 30. november 2016 afholdes der julemøde for landsbyråds i Grænse-

hallerne i Padborg kl. 18.00. Rødekro Udviklingsråd stiller med 1-2 delta-

gere. Karsten sender mail til Hans og Conny med orientering herom. 

(dokument og bilag er vedhæftet til orientering) 

Hans har ikke mulighed for at deltage, er der nogen i bestyrelsen som har 

mulighed for at deltage, giv venligst besked til Conny senest den 21. no-

vember 2016, så der kan gives en samlet tilmelding til Karsten. 

 

Punkt  4 Kommende tiltag 

Konklusion: Karsten orienterede om af høringsperioden for ”Forslag til Rødekro udvik-

lingsplan 2016” udløb den 28.10.2016, men at der er mulighed for at be-

styrelsen kan komme med et fælles høringssvar, hvis dette ønskes.  

Der var enighed om at bestyrelsen ikke ønsker at sende høringssvar til 

Aabenraa Kommes Planafdeling. Karsten giver besked til kommunen, at 

der ikke kommer et høringssvar. 

 

Der blev aftalt at udviklingsplanen læses igennem til næste møde, hvor 
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bestyrelsen vil gennemgå planen og udarbejder en bruttoliste over temaer 

som ønskes som indsatsområder men henblik på at få nedsat arbejds-

grupper til det videre arbejde, fx Trafikgruppe, Rødekro bymidte o.lign. 

 

Link til Aabenraa Kommunes hjemmeside med Orientering om udvikling 

for Rødekro samt link til forslag til udviklingsplan 2016: Rødekro - Udvik-

lingsplan (link er aktivt så længe denne er på Aabenraa Kommunes hjem-

meside) 

 

Hvis der er problemer med at åbne linkene send en mail til Conny på 

adressen: 6230udviklingsraad@gmail.com (tjekkes ca. en gang ugentlig) 

 

Der er umiddelbart ikke afsat midler til nye tiltag, hvorfor der evt. kan 

skaffes midler når vi har konkrete emner som vi ønsker prioriteret. 

Ansøgning kan evt. ske til fonde og puljer også kaldet Fundraising. 

Dette arbejdes der videre med, når der er konkrete emner at arbejde ud 

fra. 

 

Der er gennem nogen tid blevet oprette lokalråd rundt omkring Aabenraa 

Kommunes byer, hvorfor det kan være interessant at høre om deres ar-

bejde. Der er flere områder hvor arbejdet er i gang, bl.a. Bov, Tinglev, 

Løjt og Bolderslev. 

Der blev aftalt at Hans prøver at få fat i Henning Frisk fra Bolderslev Lokal-

råd eller Eigil List fra Løjtland Fællesråd, som kommer og orienterer om 

deres arbejde på næste møde. 

 

Punkt  5 Næste møde 

Konklusion: Næste møde blev aftalt til tirsdag den 13. december 2016 kl. 19.00. 

Conny reserverer mødelokale i Borgerhuset, evt. afbud gives besked til 

Hans og Conny. 

 

Mødet er efterfølgende blevet flyttet til mandag den 12. december 

2016 kl. 19.00 i forbindelse med at Henning Frisk fra Bolderslev 

Lokalråd kommer og orienterer om deres arbejde med lokalrådet. 

Mødelokale 2+3 i Borgerhuset er reserveret. 

 

Punkt  6 Evt. 

Konklusion: Tak for god ro og orden. 

Mødet blev afsluttet kaffe/te og kage samt hygge snak. 

 

Referent Conny Boe Sørensen 

 

Jeg tager forplejning (kaffe/te, kage, øl/vand – måske lidt julehygge) med til næste møde 

medmindre andre byder ind. Hilsen Conny 

https://www.aabenraa.dk/borger/flytning-bolig-og-byggeri/udviklingsplaner/udviklingsplan-roedekro/
https://www.aabenraa.dk/borger/flytning-bolig-og-byggeri/udviklingsplaner/udviklingsplan-roedekro/
https://www.aabenraa.dk/media/3995876/forslag-til-udviklingsplan-roedekro.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/3995876/forslag-til-udviklingsplan-roedekro.pdf
mailto:6230udviklingsraad@gmail.com

