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Bestyrelsesmøde i KLB tirsdag d. 22.02.20 kl.18.30-21.00

Mødested: KIF-Center
Forplejning: Jacob Nissen
Tilstede:
Afbud: PK har orlov.
Mangler: Johnny.

REFERAT

1. Velkomst (CH)

2. Endelig godkendelse af referat med henblik på udlægning på 
hjemmeside. (Alle)
(ID har tilrettet antal kuverter i SB til 35).
Godkendt som det er.

3. Godkendelse af dagsorden. 
Tilføjet h) under pkt.3.

4. Regnskab. (ID)
MR indbetaler halvdelen af underskud kr. 4692. BRK har indbetalt underskudsdækning 
kr. 10.000 jf. oprindeligt tilsagn.

5. Gæst Flemming Wilken vil præsentere nye tiltag/ideer.
Veteranbilentusiast og gang i mange ting. – Græsted Veterantræf. - Både idémand og 
praktiker. GVT (Græsted veterantræf – via google) se hvordan.
Teater og koncert v. Kælkebakken.
Formand foreningen GT kan komme og fortælle om koncepten. 
….. måske arbejde hen mod noget Kulturugen i ’23 – veterantræf eller andet. 

6. Siden sidst:
a) Stort og småt (ALLE)

Poul K: BRK har ryddet v. Mælkevejsstien – lovet at lave en krybbe i Hundegården 
som overfladedræning.
ID: Kontaktet tilflytter vil gerne være behjælpelig med Præstemosen sammen med 
Svend Pedersen.
CH: Talt m. Jacob Trøst vedr. besigtigelse af C-fløjen – ingen dato aftalt pt.
ID: Omtale af børneklub i Bh.Tid. ud fra LUP’en. 

b) Fastelavnsfesten på søndag, status. 
LBK og ID mødes kl. 10. ID byder velkommen og CH oplyser om der er 2 sminkører.
CH udarbejder flyers til forslag til aktiviteter for B&U i Klemensker.

c) Nytårstaffel 18/3 status. (Alle)
Indbydelse er udsendt deadline tilm. 8/3.
Nanna & Mille hjælpe? (JD)
PhK sørger for drikkelse.
Borddækning kl. 10.

Vi mødes kl. 17. – Vi skal arrangere maden
Den søde tand – vi aftaler dette om formiddagen.
Oprydning næste dage kl. 11.00. (Afbud JN, LBR)
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d) Kønnere Klemensker, status. (CH)
Aftale med Lene Carlsen plantning af 3 stk. træer den 29/3.
Mange forårsløg fra Lilliendal.

e) Julekoncert-udvalg (ID)
ID, CH +MR Dato er fastsat til de 11/12 sandsynligvis kl. 16.00 (tur/returrejse samme
dag for musikere) Pris kr. 25.000 + rejse. MR. max tilskud kr. 5.000.
Musikråd søges om underskudsdækning.

f) Rågebekæmpelse. – gør vi som sidste år.
De 3 institutioner søger: Mejeriet, BRK og MR. ->ID

g) Generalforsamling, hurtig status. Planlægning på næste møde. (CH)
Er annonceret i KLA  30/3 kl. 18 (fællesspisning) kl. 19.00 Generalforsamling
Møde aftalt til den 15/3 kl. 18.30 i KIF-Centret.
Dirigent: CH spørger tidligere.
På valg er ID, RD, JD, JN, LBR + revisor: II. – CH skriver ud.

h) KLA Repræsentantskabsmøde den 22/3 kl. 19.00 i Aarsballe Medborgerhus 

7. Klyngen: Der ønskes en drøftelse af Samlingsstedet ved Klemensker 
Skole. Er billigere løsning mulig? BRK Ejendomsservice (Steen Pedersen) 
skal på banen vedr. manglende vedligehold af bygninger og omgivelser 
(ID og LBR)
Økonomi – BRK indover i forhold til Landsbypuljen – vi søger 1,8 mio. kr. – dermed 2,7 
mio. kr. fra staten = 4,5 mio.

De enkelte nedslag i vores område:
Fiskeshelter  naturrum - Matters skal indover
Mælkevejens Shelter – intet at bemærke.
Samlingsstedet: (Noter fra skypemøde)

Samlingsstedet – Jens / Simon: suppl.:   Kæmpe bygningsmasse som stritter mod noget nyt. 
– Vi kan ikke bygge nye m2 uden det vi ser ved siden af, er optimeret - Vi skal finde en 
løsning på det eksisterende… Borgerne ønsker at P-arealet bliver opgraderet – ikke et 
egentligt byggeri – men en plads – et samlingssted – hænge sammen med det bestående – 
farvemæssigt.

Marie Louise:  et stort projekt – Gym.sal – kold bygning – rives ned – men ikke borgernes 
ønske…..

Simon: Megen økonomi i denne plads, lave et mindre nedslag – hellere lave grillhytten til et 
fantastisk samlingssted 

Mange midler at benytte på denne del af projektet.

Beslutning p.t.: Møde med Steen Pedersen, Ejendom & Drift, BRK: CH, LBR, ID, PK – i 
dagtimerne.

 

8. Bornholms Kulturuge 2022.(Jakob Dam og ID)
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Skal vi deltage? Indberetninger af arrangementer i løbet af marts.
Naturligvis skal vi deltage - er en del af 4KK-samarbejdet!
4KK-dag er onsdag den 21/9. - Bjarke Mogensen er klar og skriver: ”Det er en trio, 
besætning med to respektive verdensstjerner: Johan Bridger på vibrafon/slagtøj og den 
bornholmske guitarist Mikkel Egelund Nielsen. Begge prisvindere i adskillige konkurren-
cer i ind og udland. 
Vi laver en række hyldestkoncerter i anledning af den danske komponist Per Nørgård 
fylder 90 år i 2022. Der vil være fantastisk at blande hans musik med noget lidt mere 
populært, lidt som sidste koncert.”  
Derudover har NHK fået tilbud om et kort fyraftensforedrag om Poul Høms kirkekunst.
Rø, Aarsballe + Nyker + Kroen skal inddrages, udstilling – spisning.
CH JD, ID fra Klemensker. – Spørge om vi også kan arbejde med en søndag.  ID 
kontakter Laura/KU-sek.
 

9. Evt.
Herunder punkter til næste møde og forplejning.
15/3 kl. 18.30 – ID sørger for forplejning. - JD tager drikkelse med.
Dagsorden:
Generalforsamling
Samlingsstedet.

Ref. ID
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