Dagsorden
Emne
Dato
Sted
Indkaldte

Landsbylaugsmøde i DSG
Tirsdag den 31.1.12- Kl. 19.30
Hos Nette Jensen, Skelde.
Torben Nielsen, Rudi Cargnelli, Iver Dall, Marianne Tychsen, Ada
Keukenmeester, Helle Johannsen
Deltager også Søren Jensen, Skeldevej 8 under pkt med vindmøller.
(Birger List-Jensen), Jonna Have,
Helle Johannsen

Fraværende/afbud
Møde indkaldt af
Mødereferent
Referat til
Alle.
Næste møde datoer 2012; 31.1,borgermøde-28.2, 13.3, 30.5, Skelde ring.-2. uge i aug., 4.9;GF9.10
Dagsorden
1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referater.
2. Bæredygtige Landsbyer/ fremlæggelse af projektgruppernes arbejder/Helle
3. Besøg af Broager Fjernvarmeværk ang. evt. tilslutning ( når de ankommer!)
4. Nyt fra Landsbyforum/ Torben
5. Skal vi have/ søge om nye INFO-TAVLER TIL LANDSBYERNE ?
6. Økonomi/ Birger
7. Brandværnets hus/ projektplan/ Marianne
8. Borgermøde/indbydelsen m.v./ alle
9. Udviklingsplanen/ alle
10. Eventuelt

Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave
Type
1
2

3

Beskrivelse
Referat rettet til.

Helle har deltaget i præsentationen af bæredygtige
landsbyer. Der bliver søgt et fælles projekt, som
bl.a. Inkluderer en elbus.
Vindmøller. Vi sender fællessvar ind til
kommunerne. Den 31. Sidste dag, så skal sendes
samme aften. Sammenfatter svar fra hjemmesiden

Dato

Ansvarlig

OK

Fjernvarme
Der var mødt tre personer fra Broager Fjernvarme.
Der blev fremlagt en folder med information om
BFV amba, heri brugerøkonomiske konsekvens
beregninger.
Der kan være tale om mange restiktioner på stedet,
som der skal tages højde for. Og så skal det
naturligvis afklares, hvor rentabelt det kan blive.
Der er priser til demontering af eksisterende
anlæg.
Ud fra bilaget ses, at der over en 20årig periode er
4 %billigere for. År for tilslutning til FV i forhold
til installation af nyt gasfyr. (alt i beregnet).
Det afgørende er, hvor stor interessen er blandt
forbrugerne.
Efter en vurdering af dette skal der udføres en
samfundsøkonomisk og en selskabsøkonomisk
beregning. Anslået pris ca. Kr. 70.000-80.000.
Beregninger viseralle investeringer installationer
og indeholder en følsomhedsberegning for, hvor
langt ned i tilslutningsprocent man kan gå for at
sikre rentabilitet.
Vi modtager 250 foldere og deler ud efter LUP
mødet. Rudi sørger for at få dem afhentet.
Det er særligt interessant for landdistrikterne er en
ny kommende lov om emmisionsgrænser for bl.a.
Brændeovne.
Laget kan evt. Arbejde på at søge støtte til
konsekvensberegningen.
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Der er særlige regler for områder forsynet med
gas. FV kan overtage forsyninger i sådanne
distrikter under særlige forudsætninger.
Torben har fremsendt ref. Fra landsbyforum. Nyt
medlem efterlyses, behøver ikke være bestyrelse.
Helle har taget tilbud hjem på tre galvaniserede
infokasser (står bl.a. I Ketting)
Helle sender pris
Der er søgt om årligt driftstilskud hos kommunen.
Birger arbejder på at få refunderet LAG-midler.
Brandværn
Ansøgning rettes til og indsendes snarest og inde
8.2.
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MP har fremskaffet oversigt over nuværende
driftsudgifter.
Budene i Skelde vil gerne dele indbydelser ud for
os. Det vil benytte os af.
Indbydelse til LUP møde.
Iver laver forslag og dagsorden/program.
Skal ud den 15. Vi fordeler i Dynt pg Gammelgab
som vi plejer.
ALLE MEDBRINGER UDVIKLINGSPLAN
Der skal trykkes 240 stk
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Banestrækningsstien.
Iver har gået hele turen med hund og meddeler, at
det vil være halsløs gerning at forsøge at genåbne
strækningen. Det vil blive alt for dyrt i forhold til
tilbagekøb af jord og også selve anlægsdelen.
Herefter var der enighed om, at vi fremover
koncentrerer os om cykelsti langs vejen.
Træfældning
Iver har i flere omgange gjort kommunen
opmærksom på, at fældningen af alle virketræerne
ikke i alle tilfælde har grund i træernes dårlige
trivsel. Der er også indtrængende bedt om, at man
fremover sikrer alle andre alle træer på
Broagerland. Der mangler beskræring og
efterplantning
Iver har kontaktet Veje og Trafik for at få sat fokus
på vejbelysning
Nyballeområdet for nye kantsten i første halvår
2012
Vindmøller.
Vi sender fællessvar ind til kommunerne. Den 31.
Sidste dag, så skal sendes samme aften.
Sammenfatter svar fra hjemmesiden
Offentliggørelse af afgørelser fra kommunen
fremover kun via hjemmeside. Der er ikke et
funktionsdygtigt nyhedsbrev eller lign. til.
Afløsning.
Rudi fremviste tegning over Børges kunst. Skal
godkendes at Veje og Trafik.

Vedr referat fra sidst
Vandværksproblematik. Der har været oplevelser
af, at landsbylauget ikke har orienteret ordentligt.
Og det har gjort nogle borgere utrygge ved
landsbylauget. Vi ærgrer os over, at det er taget
fortrydeligt op og der er forsøgt
imødekommenhed. Det blev diskuteret, om
Sønderborg Kommune har overholdt deres pligt til
at orientere. Hverken lauget eller vandværket er
omfattet af forvaltningsloven.
Marianne kontakter Vand og Jord afdelingen for at
høre, hvordan det hænger sammen.
1.2.2012. Kommunen vil forsøge at gennemgå
sagen for at se, om der er sket en fejl.
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