
Klippinge Borgerforening

Referat generalforsamling afholdt tirsdag den 26/4 2022 på Stationsvej 2 i Klippinge.

Dagsorden i flg. vedtægter.

1. Til dirigent blev valgt Janni Jørgensen.

2. Formandens beretning

Niels Tryde aflagde beretning, der blev taget til efterretning. 
I beretningen omtalte formanden foreningens opgaver i det forløbne år, herunder at der
primært var brugt meget tid på projekt Klippinge Bypark. 
Desuden har der været afholdt møder med REMA 1000 om eventuelt byggeri af butik.
Stevns kommune meddelte, at de først mulige placeringer ville være i strid med
gældende planlovgivning. En undersøgelse for placering på det grønne areal ved
Toftevangen har indtil videre ikke givet noget resultat.
Vaskerifonden er vendt tilbage vedrørende den oprindelige ansøgning og forhøjet
beløbet med kr. 10.000 til i alt kr. 21.000  til 4 infotavler. Til slut fortalte formanden, at
lokalerne i den tidligere dagligvarebutik var under istandsættelse af ny ejer, og noget
var udlejet til flyttefirma fra Herfølge. Niels takkede for det fine fremmøde.

Næstformanden Jan Hansen gennemgik projekt Klippinge Bypark, og hvor langt man
var kommet videre i det forgangne år. Der har være lidt udfordringer med vand et par
steder på stierne. Det meste vil forsvinde, når planterne bliver større, men det er
nødvendigt at hæve stierne et par steder.
Der har været møde med Kommunen angående skiltning. Kommune har givet opgaven
til et firma, der kommer med oplæg til et ensartet visuelt design i hele Stevns
kommune. Klippinge Bypark er udpeget til at være testområdet. 
Der er blevet plantet 160 planter flere i foråret, silkefyr, mandeltræer, blåregn, vildvin,
forsytia, hjortetak, ribes, figner, syriske roser, fandens spadserstok, ribs og solbær. 
Der har været afholdt et møde mere med kommunen om eventuel belysning på arealet.
Da en del af arealet ligger i landzone, skal der være tale om en bed belysning, kaldet 
orienteringslys på maks. 80 cm i højden med solceller og censor på, så de tænder ca.
10-15 m før lampen og ligeledes slukker efter. 
Der er blevet opsat en flot rund ”Familietænkebænk” (sponsoreret af Lokalrevision i
Klippinge) rundt om guldhængepilen. Planen er, at den skal indmeldes i Tænkebænke
Stevns. 
Alt det høje græs er blevet slået ned i marts, og det er planen, at det skal gøres 1 gang
om året. 
Stevns Kommune kontaktede foreningen om opsætning af en børnetrampolin. Tog
imod tilbuddet, og den blev sat op og indviet sammen med børn og personale fra
Klippinge Børnecenter. Der blev serveret pølsehorn, frugt/grønt-pinde og sodavand.
Endvidere er der etableret den sidste indgang fra Lindencronevej. Der er nu opsat de 
6 borde- bænkesæt, som er sponsoret af Stevns Brand Fond samt 2 bænke, som er
sponsoreret af Brita Fredborg og Hugo Hansen. Alle enheder er blevet mærket med et
flot stålskilt. 
Endelig er der anlagt en stenhøj med jord, hvor der er plantet ribs og solbær, og senest
er opsat 3 aflagte trætipier, der har fået en kærlig behandling i påsken og malet.
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Stevns kommune opsætter neutrale skraldespande, så de nuværende vil blive udskiftet
i nær fremtid. 
Derudover er der indgået aftale med kommune om betaling for indhegningen af arealet
til hundeluftere.
De overskydende materialer, som er på pladsen, er der også planer med. Det skal
lægges rundt om det store træ, som er plantet i midten af en af de store spiraler,  og
som er tænkt til at hænge sutter på fra børnene i Klippinge børnecenter. Det er planen,
at der skal opsættes en stor rund bænk mere og lægges nogle store sten.
Jordbunkerne skal bruges til at fylde huller ud.
Næste ”Pleje-park-dag” bliver den 11/6-22 kl. 10-14, og herefter indvielse fra kl. 14-16.
Der er ønske om at få flere frivillige med i teamet til at tømme skraldespande, så meld
jer gerne til opgaven.
Bænken ved flagstangen skal males.

Sekretær Birthe From informerede om fondsansøgningerne. Desværre modtager vi
stadig afslag på ansøgninger til Nordea, Møns Bank, Spar Nord, Gastech og Andel.
Der er sendt igen til Nordea og Danske Bank. Det blev foreslået at søge Sydbank. Det
er planen at nå i mål med aktivitetsredskaberne inden årets udgang. De indgår i det
regnskab, som skal fremsendes til LAG den 31/1-23. Når hundeindhegningen er udført,
kan der søges om frigivelse af tilskuddet fra Friluftsrådet.

Der var mange gode spørgsmål på generalforsamlingen. Hvor mange betaler til
borgerforeningen, og hvordan kan man få flere til at betale. Der kan være tvivl om,
hvilken periode kontingentet dækker. Det blev foreslået at oprette mulighed for
borgerne at bidrage til aktivitetsredskaber, så vi kan nå at komme i mål. Forslag med
hundeposer til fri benyttelse, f.eks. sponsoreret af dyrlægeklinikker. Kan vi få nyt flag til
Fanen, det er meget hullet. Det blev foreslået at kontakte Danmarkssamfundet, hvor
Preben Kosiara er lokal formand.

3. Regnskab

Kasserer Hans Jørgen Rasmussen gennemgik regnskabet, der blev godkendt. 

4. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretær/bestyrelsesmedlem
5. Valg af 2 suppleanter, første og anden
6. Valg af billagskontrollant
7. Valg af billagskontrollant suppleant
8. Valg af Fanebærer
9. Valg af Flagmand

Ad. 4    Formanden ulige år Niels Tryde, ikke på valg 
          Næstformand lige år Jan Hansen, genvalgt

Kasserer ulige år, Hans Jørgen Rasmussen, ikke på valg
Sekretær ulige år Birthe From, ikke på valg
Bestyrelsesmedlem lige år Brita Fredborg, genvalgt

Ad. 5 Suppleanter hvert år første Peter Heuer Brikstofte, genvalgt
anden Flemming Svendsen, genvalgt

Ad. 6 Billagskontrollant hvert år Lasse Kloster-Olsen, nyvalgt
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Ad. 7 Billagskontrollant suppleant hvert år Ole Elbæk, genvalgt

Ad. 8 Fanebærer hvert år Flemming Svendsen, genvalgt

Ad. 9 Flagmand hvert år Claus Olsen, nyvalgt

10.  Behandling af indkomne forslag, Ingen.

11.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Kontingent for kalender år 2023 blev fastsat til 150 kr. pr. husstand, som opkræves i
perioden fra januar 2022 indtil næste års generalforsamling for at have stemmeret.
Alle som indbetaler i løbet af året er med i lodtrækningen til jul.

12.  Eventuelt

Der blev nedsat et aktivitetsudvalg bestående af Eva Olsen, Gammel Køgevej 26,
Lasse Kloster-Olsen, Gammel Køgevej 21, Kari Ingerslev, Tofteleddet 37 og Niels
Tryde Stationsvej 2.
Udvalgets første opgave er indvielsen 11/6-22 og Sankthansaften.

Janni takkede for god ro og orden og mødet sluttede kl. 20.30. 

Formand Niels Tryde Dirigent Janni Jørgensen

Årligt kontingent: 150 kr. 
Bank: Danske Bank Reg. nr 9570 konto nr. 000 817 52 76.
MobilePay: 143754 Kontingent til borgerforeningen
MobilePay: 626085 Sponsor til Klippinge Bypark
Kontant: Kan ske på adressen Nygade 6

!!!   Husk ved indbetaling at oplyse navn og adresse og sponsor.

PS!!  Der udloddes 3 julekurve den 22/12 af en værdi på 350 kr. til dem, der har indbetalte
kontingent.  
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