Bov Lokalråd

Referat for møde i Bov Lokalråd, torsdag den 5. november 2020 kl 19.00-21.00
Sted: DTK, Hermesvej 18, 6330 Padborg
Deltagere:
• Susanne Provstgaard
• Ninna Schrum
• Birgit Thomsen
• Leif Andersen
• Monika Jensen
• Peder J.Jensen
• Lars Dagnæs (referent)
• Jens Bodum
• Palle Hansen
• Mogens Therkelsen
Afbud:
• Allan Niebuhr
• Lars Svensson
• Lorens Nielsen
• Camilla Riis
• Dorthe Soll
• Peter Damgaard Madsen
Formanden, Susanne Provstgaard, bød velkommen. Det havde oprindeligt været planen at afholde et
borgermøde den 5. november. Corona situationen har gjort, at dette ikke er muligt.
I stedet holder bestyrelsen for lokalrådet et møde efter samme dagsorden. Referatet offentliggøres på
Facebook og på lokalrådets hjemmeside: www.gangi bov.nu
1. Valg af dirigent
I lyset af, at der i alt var 10 deltage blev det besluttet at gennemføre mødet uden dirigent.

2. Lokalrådets beretning
Formanden Susanne Provstgaard fortalte om arbejdet det seneste år. Den skriftlige beretning vil blive
offentliggjort på lokalrådets hjemmeside.
Susanne fortalte: Lokalrådet er etableret i 2014 som en paraplyorganisation for det frivillige arbejde i
Bov Lokalområde. Siden etableringen er der nu dannet tre lokalforeninger (Frøslev-Padborg, BovKruså-Smedeby og Kollund-Sønderhav-Rønshoved). Herudover er der igangsat en række andre
aktiviteter, som er projektorganiseret eller i selvstændige foreninger (bl.a. Padborg Friluftsscene).
Lokalrådet arbejder tæt sammen med Foreningen Padborg Transportcenter, som i dag har over 100
medlemmer.
Lokalrådets organisering og arbejdsgrundlag er beskrevet i vedtægterne. Som blev rettet til på
borgermødet i 2019. Den primære ændring var, at de tre lokalforeninger også er repræsenteret i
Lokalrådet.
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Sammensætningen af lokalrådet er nu:
Transport og service:
Susanne Provstgaard, Birgit Thomsen, Leif Andersen
Håndværk, handel og turisme:
Palle Hansen, Peder Damgaard Madsen
Idræt og fritid:
Allan Niebuh, Monika Jensen
Undervisning og dagtilbud
Jens Bodum, Lars Svensson
Kirke, kultur og natur:
Camilla Riis, Lorens Nielsen
Sundhed og ældreområdet
Dorte Soll, Lars Dagnæs
Lokalforeningerne
Peder J Jensen, Ninna Schrum, Mogens Therkelsen
Arbejdet i lokalrådet er baseret på frivillig arbejdskraft. Der er dog en minimal økonomi forbundet med
driften, de vigtigste poster er forsikring og annoncering i forbindelse med afholdelse af borgermøder
mm.
Lokalrådet har som paraplyorganisation ikke medlemsindtægter. I 2019 besluttede vi at sende et brev
rundt til organisationer, der deltager i arbejdet og bedt dem indbetale et årligt støttebeløb som bidrag til
at drive arbejdet. Det har båret frugt, så der nu er sikret midler til at drive lokalrådets arbejde.
AKTIVITETER I BOV LOKALOMRÅDE
Susanne fortalte om eksempler fra arbejdet det seneste år (se den skriftlige beretning). I korte træk:
Der har været stor aktivitet i de nu tre lokalforeninger:
Kollund-Sønderhav-Rønshoved.
Kollund Naturunivers blev indviet sommeren 2020, der er allerede godt brug af de mange faciliteter her.
Motionsredskaberne ved Haus Quickborn er blevet suppleret med nye. Den 8. september blev der
sammen med Aabenraa Kommune holdt borgermøde om molebad på Kollund Mole. Der var en god og
konstruktiv dialog på mødet.
31. august blev Bov-Smedeby-Kruså Lokalforening dannet. Foreningen er allerede godt i gang med
ideeudvikling.
Lokalforeningen for Frøslev-Padborg har et meget højt aktivitetsniveua. De mange aktiviteter er
beskrevet på facebooksiden:
https://www.facebook.com/LokalforeningenFroeslevPadborg/
Skole og uddannelse:
Lyreskovskolen har en dialog med Padborg Transportcenter om praktikmuligheder for elever i de sene
årgange. Herudover har der været gennemført busture for lærerne fra skolerne i transportcentret med
besøg hos virksomheder. Sammen med Business Aabenraa laves der en årlig transportens dag for
eleverne i de ældre årgnage.
Fjordskolen fik de første elever august 2019 – så nu er vi rigtigt godt i gang, fortalte Jens Bodum på
mødet Han fortsatte: Fjordskolen er lige som Lyreskovskolen en kommunal bygning, som er åben for
foreninger der har behov for mødelokaler.
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Markedsføring.
Lokalrådet ønsker at styrke markedsføring og synlighed af området. En lille gruppe har arbejdet med
opdatering hjemmesiden. Sune Moldt fra Kollund lavede i februar en opdatering af hjemmeside. Sune
valgte at sponsorere sit arbejde til Lokalrådet.
Der er lavet en særlig funktion, så arrangementer i Bov Lokalområder, der er beskrevet på Kulturnaut,
nu vises på hjemmesiden.
Det fælles udviklingsråd i Aabenraa Kommune
Lokalrådet har en plads i det fælles udviklingsråd i Aabenraa Kommune. Allan Niebuhr fra Bov
Lokalråd har i en årrække været formand for udviklingsrådet. Allan trådte ud af udviklingsrådet i 2020.
Susanne Provstgaard deltager nu som medlem fra Bov Lokalråd i arbejdet.
Nabosamarbejde, Kulturring Harreslev
Der har siden 2015 været et samarbejde med Kulturring Harreslev. Som del i dette samarbejde leverer
Bov Lokalråde nu artikler til det husstandsomdelte blad, som Kulturring Harreslev sender 3 4 gange
årligt til alle husstande i Harreslev Kommune.
Det seneste nummer kan findes på dette link.
https://www.harrislee.de/media/custom/1902_2203_1.PDF?1604310046
Her har vi fra Bov Lokalråd bidraget med en artikel om Kollund Naturunivers.
På dette link, kan I finde en oversigt over alle tidligere numre:
https://www.harrislee.de/index.phtml?NavID=1902.78&La=1
I oktober 2019 havde Bov Lokalråd og Kulturring Harrislee inviteret medlemmerne af regional
udvikling fra Region Syddanmark til en tur på grænsen. Temaet var “det gode naboskab”.
Fokus var på det, der sker umiddelbart nord og syd for grænsen. Besøget er omtalt i dette nummer af
”Unsere Gemeinde” (se side 42 - 43)
https://www.harrislee.de/media/custom/1902_2039_1.PDF?1583927806
Padborg Transportcenter.
Der er et tæt samarbejde mellem Lokalrådet og Foreningen Padborg Transportcenter. To medlemmer af
Lokalrådet er også medlemmer af bestyrelsen for Foreningen Padborg Transportcenter.
November 2019 afløste Jesper Schiemann den tidligere direktør Finn Sørensen i foreningen. Der er
godt gang i aktiviteterne, bl.a. med fokus på uddannelse, digitalisering og grøn omstilling.
Den første helhedsplan for området er nu i store træk gennemført før tid. Sammen med Aabenraa
Kommune arbejdes der nu på en ny Helhedsplan ”version 2.0”.
Foreningen Padborg Transportcenter har et tæt samarbejde om Business Aabenraa om positionering af
transport og logistik som en samlet styrkeposition i kommune.
Grænsehallerne
Der er lavet en helhedsplan i samarbejde med DGI og Aabenraa Kommune. Helhedsplanen skal danne
det strategiske grundlag for udvikling af Grænsehallerne i de kommende år.
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Padborg Shopping
Januar 2020 blev der holdt et borgermøde om udvikling af området omkring Torvecentret. Der var stort
fremmøde og en meget positiv stemning, på mødet, der blev holdt på Valdemarshus.
Nu er arbejdet for alvor kommet i gang. Der har været et første møde med kommunen – et nyt møde er
aftalt.
Aabenraa Kommune har afsat en halv million til at lave en helhedsplan for området omkring
Torvecentret. Leif fortalte, en af ideerne, der arbejdes med, er et nyt sundhedscenter /et sundhedshus.
Der har været drøftelser med en investor i forhold til sundhedshuset. I ideoplægget indgår også
etablering af lejligheder til ældre sammen med sundhedshuset. I første omgang er det en ideskitse, som
det er vigtigt indarbejdes i den kommende helhedsplan.
Udviklingsperspektiv for hhv. Frøslev-Padborg og Bov-Smedeby-Kruså
Sammen med Aabenraa Kommune blev der i 2017/2018 udarbejdet to udviklingsperspektiver for de to
delområder. Begge udviklingsperspektiver indeholdt en række projektideer, og vi i lokalområdet blev
opfordret til at sikre en organisering, som kunne arbejde med at projektmodne og realisering af ideerne.
Nu har vi kvittereret på arbejdet med udviklingsperspektiverne – vi har organiseret os i lokalrådet,
fortalte Susanne Provstgaard.
Lyrskovstien var en af de første projekter i lokalrådet, stien, motionsredskaber og sheltere mm benyttes
flittigt. Der er en gruppe frivillige, som sørger for at holde græsset nede på stierne og tømme
skraldespande mm.
Frøslev Lejren
Aabenraa Kommune, Nationalmuseet og Bygningsarv færdiggjorde i 2015 en udviklingsplan for lejren,
målet er at sikre at lejrens potentialer kan indfries og at der samtidigt sikres en økonomi, så den fortsat
kan drives som en selvejende institution på bæredygtigt grundlag.
Frøslev Lejren indeholder vigtige potentialer i forhold til Bov Lokalområde. Vi følger derfor arbejdet
med gennemførelse af udviklingsplanen, fortalte Susanne Provstgaard.
Kollund Skov
Kollund Skov blev i 2017 købt af Den Danske Naturfond. Skovens område, som er på 130 ha, forvaltes
i et samarbejde imellem Naturfonden og Aabenraa Kommune. Bov Lokalråd/Lokalforeningen for
Kollund-Sønderhav-Rønshoved deltager i brugerrådet.

Padborg Friluftscene havde planlagt en række aktiviteter i 2020, bl.a. fejring af 100 året for
genforeninen. Coronakrisen har begrænset mulighederne for at gennemføre alle aktiviteterne.
Ninna Schrum fortalte, at de havde valgt at gennemføre 2 koncerter efter sommerferien med maksimalt
100 deltagere. Koncerterne blev livestreamet.
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3. Regnskab for 2019
Birgit Thomsen fremlagte regnskabet for 2019. Regnskabet sluttede med et underskud på 3.818 kr.
Birgit henviste til Susanne Provstgaards kommentarer i sin beretning. Siden 2019 er der indgået aftale
med et andet forsikringsselskab om bestyrelsesansvarsforsikringen, og der er sikret tilskud til drift af
lokalrådet ved frivillige bidrag fra de foreninger, der deltager i lokalrådets arbejde. Det er
forventningen, at regnskabet for 2020 vil ende med et positivt resultat. Regnskabet blev godkendt.
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4. Forelæggelse af fremtidige projekter/planer.
I overskrift er rammerne for aktiviteter i den kommende periode:
•
•
•
•
•

Fortsat markedsføring og branding på Hjemmeside & Facebook & Instagram
- fortællingen om alt hvad her sker og tiltrække bosætning
Fortsatte arbejde og projekter i Lokalforeningerne under Bov Lokalråd
Bistå Lokalforeninger med viden og erfaring, processen søge midler.
Kontakt og dialog med Kommunen og det politiske system
Nye idéer og tiltag der fremmer vort lokalområde

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag inden mødet.
Mogens Therkelsen fortalte om overvejelserne i den nye lokalforening om ansøgning af midler til
projektet. Midler fra bl.a. fonde og LAG er kritiske for, at der kan gennemføres projekter. Der er gode
erfaringer fra bl.a. Lyreskovstien, Padborg Friluftsscene og Kollund Naturunivers.
Men erfaringen herfra er også, at det er en kompliceret proces at søge midler og sikre, at kriterierne
overholdes. Det er en vigtig ”specialistfunktion” i forhold til arbejdet. Mogens foreslog, at der blev
lavet et samarbejde om fondansøgninger. Det kunne være en ide at finde en ressourceperson.
Birgit Thomsen understøttede dette, det er en god ide at finde en fælles person – det kunne være en ide,
at der blev koordineret på tværs af lokalforeningerne.

6. Eventuelt
Monika Jensen fortalte, at hun havde deltaget i et informationsmøde om et en pulje, KursKultur, der er
finansieret af Interreg midler, dvs. tilskud til grænseoverskridende samarbejde.
https://www.kurskultur.dk/kurskultur/
KursKultur giver støtter små konkrete samarbejdsprojekter, emner kan være:
• det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen.
• aktiviteter, som synliggør vores fælles dansk-tyske kulturarv
• aktiviteter, som fremhæver de særlige muligheder, der er forbundet med at bo i et grænseland,
særligt med fokus på børn, unge og børnefamilier
Monika fortalte, at der i forhold til disse tilskudsmuligheder er gjort meget for at gøre både ansøgning
og projektadministration enkel.
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7.

Konstituering af bestyrelsen 2020_2021

Lokalrådets bestyrelse blev konstitueret på følgende måde:
Formand: Lars H Svensson og Jens H Boddum (som delt formandskab)
Kasserer: Birgit Thomsen
Sekretær: Lars Dagnæs
Markedsføringsansvarlig: Lars Dagnæs
Markedsføringsgruppe Peter Damgaard Madsen, Susanne Provstgaard og Lars Dagnæs

Lars Dagnæs, referent
8.

november 2020
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