3. januar 2018

Referat fra Borgermøde for Bov Lokalråd 5. december 2017
Sted: Lyreskovskolen, Kirkevej 1, Bov
Tid: tirsdag den 5. december 2017, 19.00 - 21.00
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Maria fra Aabenraa Kommune giver en kort præsentation af arbejdet med Udviklingsplaner
3. Lokalrådets beretning ved formanden
4. Aktuelle og kommende projekter
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt og tak for i dag.

Ad 1. Velkomst og valg af dirigent
Formand for Bov Lokalråd, Susanne Provstgaard, bød velkommen til mødet.
Peder J. Jensen blev valgt som dirigent.
Ad 2. Maria fra Aabenraa Kommune giver en kort præsentation af arbejdet med
Udviklingsplaner
Maria Jessen og Anna Clausen fra Aabenraa Kommune fortalte om rammerne for de
udviklingsperspektiver, som udarbejdes i Aabenraa Kommune. Slides fra præsentationen kan
findes på Lokalrådets Hjemmeside under ”downloads” eller følg dette link:
http://gangibov.nu/wp-content/uploads/2014/10/171205_Generalforsamling.pdf
De lokale udviklingsperspektiver udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommunen og lokale
aktører. Målet er at fremme det lokale engagement i udviklingsarbejdet.
Udviklingsperspektiverne skal godkendes af byrådet efter færdiggørelsen. De er ikke juridisk
bindende og der er ikke tilknyttet en økonomi til gennemførelsen. Dvs. det vil være op til
lokalsamfundet efterfølgende at finde midler til projektgennemførelsen og til at etablere den
nødvendige projektorganisation til at sikre gennemførelsen. Derfor vil det også være en vigtig
forudsætning, at lokalsamfundene (her Bov Lokalråd) udvikler sin organisation på en måde, så
det understøtter projektgennemførelserne. Anna Clausen viste på sine plancher en mulig
organisationsmodel. Modellen blev illustreret ved eksempler fra andre lokalområder.
Ad 3. Lokalrådets beretning ved formanden
Formand Susanne Provstgaard gav en beretning for arbejdet i lokalrådet. På
slidepræsentationen fra mødet, kan I se det materiale, som dannede udgangspunkt herfor.
Susanne Provstgaard fulgte bl.a. op på indlægget fra Aabenraa Kommune om organisering af
projekter. Lokalrådet har på et tidligere borgermøde præsenteret et oplæg til organiseringen,
Susanne præciserede, at det er nødvendigt at denne organisation konsekvent er grundlaget for
projektorganiseringen.
Særligt pegede formanden på, at det er vigtigt at der etableres selvstændige organisationer for
de enkelte projekter. For et af projekterne, Lyreskovstien, er dette ikke sket endnu. Det
betyder, at lokalrådets vedtægter skal ændres, så lokalrådet kan optage gæld. Det er
baggrunden for et beslutningsforslag senere på mødet. Desuden skal lokalrådets
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organisationsform ændres fra ”frivillig forening” til ”forening”. Det er lokalrådets opfattelse, at
vedtægterne skal ændres tilbage igen, så lokalrådet også i fremtiden ikke kan optage gæld.
Dette skal ske, når Lyreskovstiprojektet er gennemført og midlerne fra LAG er udbetalt.
Følg dette link for at se slidepræsentationen fra borgermødet den 5. December 2017:
http://gangibov.nu/wp-content/uploads/2014/10/borgermøde-dec-ver-7-til-net.pdf
Ad. 4. Aktuelle og kommende projekter
Under dette punkt var der en gennemgang af projekter og aktiviter, som gennemføres i Bov
Lokalområde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padborg Transportcenter
Friluftscenen
Lyreskovstien
Naturuniverset, Hjertestierne og Kollund Mole
Samarbejde med Harreslev Kommune
Åben Skole
Padborg Shopping
Kunststofbane
Bov IF
Grænsehallerne
Frøslev Lejren og Frøslev Lejrens efterskole
Kollund Skov.

På slidepræsentationen fra borgermødet er materialet fra gennemgangen.
Ad 5. Indkomne forslag
5.1 Forslag fra Bov Lokalråd:
Lokalrådet har på møde den 15.11.17 besluttet, at foreningen ændrer status fra ”Frivillig forening”
til ”Forening”
Desuden fra lokalrådet på mødet den 15.11.2017 besluttet at ændre vedtægterne på følgende måde
(ændring markeret med kursiv hhv. overstregning af ikke længedere gældende tekst):
”Bestyrelsen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen. Lokalrådet hæfter alene med sin til enhver
tid værende formue. Lokalrådet kan ikke stifte gæld. Lokalrådet kan optage lån til mellemfinansiering af
projekter.
Birgit Thomsen fortalte på mødet, at bestyrelsen kan med borgermødernes godkendelse ændre vedtægterne,
hvis et flertal af de fremmødte borgere stemmer for ændringsforslaget. Der var på møde flertal for at
godkende vedtægtsændringerne, som besluttet af Bov Lokalråde.

5.2 Forslag fra borger John Arvidssonom etablering af camperplads ved Bov.
Da forslagsstiller ikke var mødt op til borgermødet, udgik dette punkt
Ad. 6. Eventuelt og tak for i dag.
Susanne Provstgaard takkede for fremmødet og den konstruktive debat. Hun fortalte, at datoerne for
borgermøderne i 2018 er fastlagt til: 2. maj og 7. november.
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Lars Dagnæs, referent
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