
Gang i Bov nu
Borgermødet 5. december 2017
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1. Velkomst og valg af dirigent
2. Maria fra Aabenraa Kommune giver en kort 
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3. Lokalrådets beretning ved formanden
4. Aktuelle og kommende projekter
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt og tak for i dag.
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Punkt 1. Valg af dirigent
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Punkt 2. Orientering om arbejdet med 
udviklingsplaner ved Aabenraa Kommune
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Punkt 3. Formandens beretning – siden sidst
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Vedtægter, formål

Formålet med lokalrådet er

• at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, 
herunder tage initiativ til gennemførelse af nye tiltag til styrkelse af 
lokalområdet,

• at være sparingspartner for foreninger, erhverv og institutioner,
• at repræsentere området i forhold til kommunen og andre 

myndigheder, samt være høringspart i forbindelse med offentlig plan 
aktivitet,

• at deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg,
• at assistere eller henvise til relevant hjælp for lokale aktiviteter af

betydning for lokalområdet,
• at være ansvarlig for forvaltning af evt. fællesmidler, der gives til

lokalområdet samt midler, som modtages efter ansøgning,
• at arrangere borgermøder med henblik på at sikre den direkte dialog 

med lokalområdets beboere.
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Lokalrådets sammensætning pr 4. december 2017
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Transport og service:
Susanne Provstgaard (Formand)
John Christensen

Handel og håndværk:
Charlotte Tjørnelund
Palle Hansen

Undervisning:
Morten Heilmann Sørensen
Anne Mette Hess

Idræt:
Betina Jessen 
Ulla Thietje

Turisme:
Lorens Nielsen
Birgit Thomsen

Kirke:
Lars Dagnæs
Trine Lauritzen Holm

Kultur:
Peder J. Jensen
Allan Niebuhr



Debatoplæg eftersommeren 2014
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Vores værdigrundlag (fra debatoplægget)

Visionen er, at Bov Lokalområde skal være et af de mest attraktive 
steder i Danmark at bo, og arbejde og at komme som turist. 
På mange områder er forudsætninger gode: vi har en smuk og 
mangfoldig natur, en fantastisk historie, gode fritidstilbud, gode 
kulturtilbud i lokalområdet eller i nærliggende byer i Danmark og 
Tyskland.
Området har siden den nye grænse mellem Danmark og Tyskland blev 
etableret i 1920 været et vækstområde for private virksomheder. En 
vækst som er skabt af beliggeheden ved grænsen. 
Det har særligt været transport og handel, der har karakteriseret 
udviklingen, sådan er det fortsat. Væksten inden for de to erhverv, har 
skabt nye iværksættere indenfor andre fagområder, f.eks. 
serviceerhverv.
Grænsen og nærheden til Tyskland betyder helt unikke muligheder for 
oplevelser og sameksistens i regionen. F.eks. er der universiteter og 
uddannelsesinstitutioner i øvrigt på begge sider af grænsen. For unge 
kan det betyde nye spændende muligheder i et internationalt miljø.
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Fra debatoplæg til handlingsplan

Med dette debatoplæg – har lokalrådet sat fokus på 8 
fokuspunkter, hvor ny udvikling kan skabe forudsætningen for Bov 
Lokalområdes vækst og udvikling i de kommende år.

Målet med debatoplægget er at sætte fokus på 
udviklingsmuligheder og potentialer i Bov Lokalområde samt veje 
og midler til at skabe udvikling og vækst.
Med debatoplægget inviterer Bov Lokalråd til debat.
Målet er, at debatoplægget og visionen kan omsættes til en 
handlingsplan for udvikling af Bov Lokalområde i de kommende år. 
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8 punktsplanen – vores handlingsplan. Ver 1.0

1. Porten til Europa 
2. Frøslev lejren 
3. Padborg Transportcenter 
4. Torvecentret/Padborg Shopping 
5. Lyreskovskolen/Åben skole 
6. Flensborg Fjord 
7. Naturuniverset 
8. Grænsehallerne
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8+ punktsplanen – nye aktiviter er kommet til

1. Porten til Europa 
2. Frøslev lejren 
3. Padborg Transportcenter 
4. Torvecentret/Padborg Shopping 
5. Lyreskovskolen/Åben skole 
6. Flensborg Fjord 
7. Naturuniverset 
8. Grænsehallerne

9. Hjertestier i Kollund
10. Friluftscenen i Padborg Skov
11.Kunsstofbane
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Eksempler på aktiviteter siden etableringen

Indsigelse til kommuneplan

Foreningsdag

Samarbejde med Kulturring Harreslev

Hjemmeside og facebook side

Fotokonkurrence

Møder med Aabenraa Kommune

Bustur med byrådet

Samarbejde med Aabenraa Kommune om Lokale 
udviklingsperspektiver for Bov-Smedeby-Kruså og Padborg-Frøslev

Iværksætterhus Hærvejen 9
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Arbejdet med projekter i lokalrådet:
(besluttet på borgermøde nov 2016)

1. For en række aktiviteter, er der ved at blive skabt en økonomi, 
hvor der søges/er givet tilsagn om tilskud til udvikling.

2. Det er vigtigt, at den personkreds, som tegner projekterne, også 
varetager ledelsen af økonomien i projektet, og at 
ansvarsfordelingen over for lokalrådet er tydeliggjort.

3. Dvs. lokalrådets medlemmer kan eller skal ikke hæfte for 
økonomien i projekterne.

4. Denne ansvarsfordeling skal være tydeliggjort i organiseringen, 
som det allerede er sket for Padborg Friluftsscene, hvor der er 
etableret en selvstændig forening.

5. Tilsvarende organisering skal også etableres for de øvrige 
projekter.
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Organisering af lokalrådets (projekt-)arbejde
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Bov	Lokalråd

Padborg	
Friluftsscene (Lyreskovstien)

Lokalforeningen	for	
Kollund,	Sønderhav	

og	Rønshoved

Naturuniverset

Fitnessgruppen

Hjertestierne



Tegning og hæftelse

Bestyrelsen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen. Lokalrådet 
hæfter alene med sin til enhver tid værende formue. Lokalrådet kan ikke 
stifte gæld.

Nye vedtægter besluttet 15.11.2017
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.

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen kan med borgermødernes godkendelse ændre vedtægterne, 
hvis et flertal af de fremmødte borgere stemmer for ændringsforslaget.
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Markedsføring

En af de prioriterede aktiviteter på det første borgermøde i 
maj 2014 var markedsføring

Der blev særligt peget på, at nærheden til Flensborg 
skaber et helt særligt udgangspunkt for positioneringen.

Vi bor klods op ad en storby (fra 2019), og så ligger den til 
og med i et andet land.
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Markedsføring – hvad har vi gjort ind til nu

A. Givet et bud på vores værdigrundlag (se 
debatoplægget)

B. Hjemmeside (oktober 2014)

C. Facebook side (oktober 2014)

D. Fotokonkurrence 2015/2016
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Markedsføringsstrategien - status

A. Vi har et værdigrundlag

B. Hjemmesiden under opdatering (statisk –
basisinformationer – mulighed for at hente dokumenter)

C. Facebook – vi kommunikerer og er aktive (se næste 
opslag)

D. Instagram (#gangibov) – branding ud af området med 
billeder og korte historier
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Facebook

Siden opstart 106 opslag 
Mere end 600 fotografier

Eftersommeren 2017 redaktionsgruppe 
(Betina, Ulla og Lars)

November 2017 
11 opslag
• Som i gns er nået ud til 447 

personer 
• i alt 646 handlinger (likes, delinger 

mm.)
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Fotoprojekt – ”KANT”

Som opfølgning på fotokonkurrencen igangsatte vi et ambitiøst projekt 

Målet var en udstilling i Frøslev Lejren med ”en høj overligger”

Formålet var at understøtte brandingen af vores område.

Der er indsamlet et betydeligt fotomateriale
Men det store projekt har vist sig at være ”for stor en mundfuld”.

Fotoserier og fortællinger på Facebook og Instagram – alle er 
velkomne til at bidrage. Husk: målet er at sprede det gode budskab 
om vores værdigrundlag.

Instagram: brug hashtagget #gangibov
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Aktiviteter i 2018?

Opdatering af hjemmeside –

Facebook (redaktionsgruppe: Ulla, Betina, Annemette og 
Lars)

Historier fra vores område – baggrund i værdigrundlaget

Fotofortællinger?

Brug af Instagram?
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Punkt 4. Aktuelle og kommende projekter

Oversigt:
• 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. 
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Padborg Transportcenter
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Padborg Transportcenter i dag 
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Godt	3.000	ansatte	i	transport	og	logistikvirksomheder
Hertil	kommer	ansatte	hos	underleverandører

Foreningen	Padborg	Transportcenter	stiftet	2015
I	dag	knap	ca.	90	medlemmer

Fokus	på:
Rammebetingelser

Bl.a.	Skiltning	og	indretning	toldpladsen
Uddannelse	og	kompetence

Der	er	rigtigt	meget	fokus	på	uddannelse	og	kontakt	til	de	unge	mennesker.	Der	har	
for	4	gang	været	afholdt	”transportens	dag”.	Det	bliver	bedre	fra	år	til	år.	
10.	klasse	i	Aabenraa	har	lavet	en	klasse	i	erhvervstysk.	Her	er	der	unge	mennesker	
i	praktik	hos	virksomhederne
Endeligt	har	der	været	karrieremesse

Markedsføring	

Fra	1.	janaur 2018	får	Transportcentret	får	nyt	lokale	ude	i	transportcentret,	hvor	en	
række	uddannelsesinstitutioner	og	servicepartenere	flytter	med	ind



Friluftscenen
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Friluftscenen

Arrangementer i 2017
• Rejsegilde på heksehuset
• Grundlovsfest med politiske taler, sang og musik ved 

Banditterne.
• Her indviede vi også den nye heksehytte
• Høstgodstjeneste med asfaltbal med 4 Dance. Super dejligt 

arrangement med god deltagelse

Kommende aktiviteter:
Vi vil gerne have mere gang i brugen af scenen og opfordre 
alle borgere til at lægge hovedet i blød. Meningen er, at 
Friluftsscenen står for scenen, men at andre så komme ind 
med arrangementer.
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Friluftscenen

Planlagte arrangementer 2018
o Pinsefest søndag d. 20. maj med mad, musik og dans
o Pinsegudstjeneste d. 21. maj med gudstjeneste og 

korsang

o 3 gratis koncerter: d. 5. juni, 20. juni og 5. juli. (vores 
ide er, at der skal være gratis deltagelse, er der nogen 
som har gode ideer til band, modtager vi dem gerne.)

o Gode ideer modtages meget gerne.
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Lyreskovstien December 2017

Status	på	Lyreskovstien	

Del	1	Naturredskaber	og	borde	og	bænkesæt	samt	skiltning.
Del	2	Metalfitnessredskaber	ved	Lyreskovskolen.	



Natur – Motion – Hygge



Borde og Bænke i alt 8 stk.



Motionsredskaber

Balancebom



Trappe



Ryg og Mave - Trænere



Labyrint (frivillige giver en hånd med) 



Historiske steder (Tobrukbunkeren)
Kom ud og læs det flotte skilt.



Andre oplevelser



Skiltning



Metalfitnessredskaber



Indsamlede midler

Sponsorater 303.992,00
LAG(Landdistrikternes aktionsgrupper) Ikke udbetalt  244.000,00

I alt til hele projektet 547.992,00



Naturuniverset, Hjertestierne mm.

Der er lavet en lokalforening for Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved. Der er kommet medlemmer fra både Sønderhav 
og Rønshoved i bestyrelsen.

Aktuelt sker der meget på ”Kollund Naturunivers”: 

Der er åbnet en hundeskov i juni. Der er gravet ud til en sø, 
og man er ved anlægge en parkeringsplads.
Fredag den 18.11 har elever fra Kollund Skole hjulpet med at 
plante træer. 

Fitness gruppen arbejder på plads med redskaber ved hus 
Quickborn.

Hjertestien er færdig.
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45

Sø i Kollund Naturunivers
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Åben Skole 

• Et velvilligt foreningsliv og erhvervsliv, som gerne hjælper med 
at få lavet andre oplevelser og læring for eleverne

• Folkeskolerne i området skal også være til gavn for andre end 
elever.

• Lyreskovskolen oplever en stigende interesse fra det "grå GULD", 
som gerne vil være læsemakkere, hjælpe til mindre 
arrangementer osv.

• Skolerne tager gerne imod nye ideer til, hvordan skolen kan 
åbnes endnu mere op for lokalområdet og hvordan vi med 
lokalområdet hjælp kan skabe god læring og trivsel for områdets 
børn og unge.
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Padborg Shopping 

Events, som f.eks. åben lørdag med bl.a. lagersalg,

Julebelysningen er kommet op, 

HH Jensen har lukket sin butik i Padborg og er flyttet til 
Fårhus.
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Kunststofbane 

Pengene er der stort set. Dejligt med hjælp fra kommunen 
og opbakning lokalt.

Første spadestik bliver foråret 2018 så banen står klar 
medio 2018.

Udfordring lige p.t: nedsivningsordning.
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BOV IF

BOV IF er inde i en rivende udvikling:

Deltager i DM i foreningsudvikling, der er 20 foreninger i 
hele DK (2 fra Sønderjylland)
Vi har opstartet en eSports afdeling i BOV IF.
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Grænsehallerne

Grænsehallerne er i gang med et udviklingsprojekt: ”Vi er 
i fremtiden et aktivitets- og fritidscenter.” 

Det kan betyde, at der også vil ske en anden indretning af 
dele af hallerne.

Der arbejdes på at få nye typer aktiviteter ind i 
grænsehallerne.
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Frøslev Lejren
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Fremtidens Frøslev Lejr

Aabenraa Kommune, Nationalmuseet og Bygningsarv færdiggjorde i 2015 en 
udviklingsplan for lejren.

Visionen er:
At udvikle lejren som en rummelig og autentisk læringsdestination, som først og 
fremmest skal være en uomgængelig attraktion for kultur- og historieinteresserede 
gæster i Grænselandet.
For lokalområdet skal lejren være et kulturelt og rekreativt mødested. 

Udviklingsplanen vil bl.a. indebære, at 
• dele af lejren føres tilbage, så den fremstår som den så ud i 1945 med brune 

barakker og grus arealer. Her skal oplevelsen af forholdene for lejrens 
internerede gøre mere autentisk. 

• at Der vil blive en ny indgang for de besøgende i museerne, og der etableres et 
velkomstcenter. 

• at de bygninger, der anvendes til efterskole, skal moderniseres, og her skal 
lejren åbnes ud mod Frøslev Plantage.

Det samlede budget for moderniseringen er ca. 100 mio. dkr. 

Målet er, at det hele står klart 2020, hvor vi kan fejre 100 års jubilæum for 
grænsedragningen i 1920. 
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Fremtidens Frøslev Lejr
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Frøslev Lejrens efterskole
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Samarbejde med Harreslev Kommune 

A. Samarbejdet startede i 2015

B. Der har været holdt 2 årlige møder - ny organisering 
vedtaget på møde oktober 2017

C. Emner:
• Kontaktforum 
• Gensidig information og markedsføring af 

aktiviteter
• Dansk-tysk stigruppe
• Samarbejde mellem danske og tyske foreninger (vi 

sender spørgeskema ud primo 2018)
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Kollund Skov. 

Dansk Naturfond har købt Kollund 
Skov

Bov Lokalråd er inviteret til at 
deltage i en brugergruppe for 
udviklingen af skoven i de nye 
rammer. 

Peder Damgaard er udpeget som  
lokalrådets repræsentant. 
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Indkomne forslag

A. Godkendelse af vedtægtsændringer for Bov Lokalråd

B. Forslag fra John Arvidsen: Camperområde
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Vedtægsændringer

Lokalrådet har på møde den 15.11.17 besluttet, at foreningen 
ændrer status fra ”Frivillig forening” til ”Forening”

Nye vedtægter besluttet i Lokalrådet den 15.11.2017
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.

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen kan med borgermødernes godkendelse ændre 
vedtægterne, hvis et flertal af de fremmødte borgere stemmer 
for ændringsforslaget.
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Forslag: Etablering af en autocamper parkering i 
Lokalområdet.

Autocamperfolket i Europa er i stigning, erfaringer fra bl.a Tyskland viser at byer der 
etablerer autocamper parkeringer har en stigning i den lokaleturisme, øget 
omsætning i spisesteder, butikker m.m

Muligheder for autocamperpladser er mange, fra fuldt udviklede med toilet og 
tømningsforhold, til de mere enkle hvor kun en overnatningsmulighed i rolige rammer 
tilbydes. Turistmæssigt kunne det tiltrækkes fra nabolandet Tyskland samt 
indkøbsturister fra Danmark der foretrækker en overnatning tåt på Grænsebutikkerne 

En spørgeundersøgelse lavet på opfordring fra autocamper-info.dk viser som 
eksempel at 98% danske autocamper turister er villige til at betale for 
overnatning/parkering, afhængig af hvilke faciliteter der er til rådighed. 

I Bov og Padborg omegnen er der enkelte muligheder for etablering af en 
autocamperparkering, en realistisk plads ville være til mellem 5-8 autocampere, der 
er flere pladser som står øde og ubrugte hen. Så hvorfor ikke benytte muligheden i at 
trække lidt turister i form af autocampere til området, overnatning i stedet for 
gennemkørsel.

Forslagsstiller: John Arvidsson
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Punkt 6 Eventuelt

Datoer for borgermøder i 2018

• 2. maj 2018

• 7. november 2018
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