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Årsberetning 2020 

Bolderslev lokalråd 

2020 var præget af stor udvikling af forskellige projekter – på trods 
af corona 

Bolderslev Lokalråd har valgt, at udskyde generalforsamlingen 2021 til 2022. Vi ønsker 
at holde en generalforsamling, som tilgodeser behovet for direkte og tæt dialog 
fremfor en virtuel version, hvor der ikke er mulighed for samme dialog. Corona har 
gjort en normal generalforsamling umulig. Derfor har bestyrelsen foreslået, at 
forlænge denne bestyrelsesperiode med et år. Vi har ikke fået negative 
tilbagemeldinger efter offentliggørelse af flytningen i Aktivitetsblad og på Facebook. 
Derfor afholdes generalforsamlingen i 2022 dækkende 2020 og 2021. For at få 
kommunikeret en årsberetning for 2020 er nærværende dokument derfor udarbejdet. 

Corona betød at alle større arrangementer og borgermøde samt events blev aflyst i 2020. Vi 
havde vores årlige generalforsamling tilbage i februar. Dette skulle vise sig at være det sidste 
større arrangement i 2020. 
 
 
På trods af omstændighederne har Bolderslev Lokalråd været aktive på mange områder. Det er 
dejligt at kunne berette om fremdrift på alle projekter – næsten efter planen.  
Vi har i 2020 afholdt 9 bestyrelsesmøder samt en række styregruppemøder på områdefornyelsen. 
Så alt i alt har den underliggende drift i foreningen næsten været uberørt af corona indflydelsen.  
 
 
Midt i en vinterperiode, og med coronaen’s indflydelse på vores dagligdag, forsøger vi i lokalrådet 
at holde projekter og initiativer i gang. Vi savner selvfølgelig muligheden for, at mødes fysisk og 
dele information mv. omkring vores arbejde. Vi tror på at dette bliver muligt i løbet af 2021. 
 
 
Områdefornyelsesprojektet er i fuld gang, og det varer ikke længe inden der vil ske fysiske og 
synlige aktiviteter. I 2020 blev alle projekter gennemgået og afstemt i den lokale styregruppe. 
Aabenraa kommune gik i gang med detailprojekteringen. Det forventes at arbejdet kommer i 
udbud snarest. 
Der har været forskellige områder som skulle revurderes, omprioriteres samt håndteres ift. 
uforudsete udfordringer. Men samlet set er det gået rigtig godt og alle løsninger bliver super gode 
for Bolderslev – og helt som vi har forestillet os det fra starten.  
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Som det ses senere blev 2020 også året, hvor den gamle gymnastiksal og skolebygning blev revet 
ned. Dette betød en mulighed for, at få skoleankomsten med i områdefornyelsesprojektet. Dette 
blev et af de gode eksempler på samarbejdet mellem skole, foreninger, lokalråd og Aabenraa 
Kommune. På kort tid fik vi skabt et ekstra projekt sammen Det betyder at området hvor den 
gamle gymnastiksal lå bliver forskønnet via områdefornyelsen. 
Vi ser virkelig frem til at alle projekterne i områdefornyelsen nu bliver synlige i 2021.  
 
 
Multisalen på skolen og nedrivning af den gamle gymnastiksal blev en realitet i 2020. 
Beslutningen om at nedrive de skimmelramte bygninger blev endelig truffet. Og dermed 
igangsatte Aabenraa kommune arbejdet. I forløbet deltog Bolderslev lokalråd – sammen med de 
lokale foreninger og Bolderslev Skole – i en proces for at sikre nye faciliteter til at dække behovet 
når den gamle gymnastiksal var væk. Bolderslev Skole var meget kreativ og fandt hurtigt en 
mulighed i eksisterende bygninger. Arbejdsgruppen fik påvirket interessenterne således, at 
multisalen i eksisterende bygninger kom med i projektet. I skrivende stund er ombygnings og 
etableringsarbejdet i gang. Vi får en super løsning som faktisk i m2 er større som den gamle 
gymnastiksal. 
 
 
Hjemmesiden for Bolderslev området, som administreres af lokalrådet, har haft en turbulent 
tilværelse på baggrund af udfordringer med rettigheder til domæner mv. Nu er det løst og vi har 
fået en opdateret hjemmeside. www.bolderslev.dk. Dette har været et stort punkt i 2020 og vi er 
derfor glade for at alle vores kommunikationsplatforme er up to date. Hjemmeside, Facebook og 
Aktivitetsbladet er hele lokalområdets vej til bred information. 
 
 
Hjerteløbere – vi har nu en etableret hjerteløber gruppe i Bolderslev. Der er oprettet en 
lukket Facebook gruppe hvor gruppen kan dele information og erfaringer. Hvis du er Hjerteløber 
og ikke med i gruppen endnu, samt har interesse i at blive medlem af gruppen, kan du kontakte 
Paul Hansen fra lokalrådet på mail sph@outlook.dk eller mobil 24236227. I skrivende stund er 
der 14 hjerteløbere tilmeldt i vores lokalområde. Igen et eksempel på at vi står sammen i 
Bolderslev og også vil gøre en indsats for hinanden. Stor ros og tak til de aktive hjerteløbere. 

 

Trafiksikkerforbindelse mellem Tinglev og Bolderslev. Vi følger løbende op, men afventer pt.  
Aabenraa kommune, som skal gennemføre en forundersøgelse. Vi forventer at 
kommunen/forvaltningen tager fat i lokalrådet i 2021,  da der i 2020 og hidtil i 2021 ikke har været 
proaktiv kommunikation fra forvaltningen. Lokalrådet har videreført forskellige forslag og 
kommunikation fra lokale borgere. Så alle løsninger er på bordet pt – men endnu ikke et klart 
billede af, hvornår og hvordan forundersøgelsen skal udarbejdes. Alt fra decideret cykelsti 
parallelt med vejen, stiforløb parallelt med jernbanen, cykelbane på vejen til en 2:1 vej er blevet 
foreslået. Vi håber der kommer proaktiv kommunikation fra Aabenraa kommune i 2021. 
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Forsikringsmæssige forhold. Vi har i Lokalrådet i 2020 fået afdækket vores forsikringsmæssige 
forhold. Vi har fået tegnet de ansvarsforsikringer, vi som minimum er blevet anbefalet. Vi vil 
arbejde for at formidle dette til resten af foreningerne i området i 2021 da der ligger en væsentlig 
risiko her. 

 

Økonomisk har vi haft et stille år i 2020 pga. de få arrangementer. Vi har dog fået en stor 
opbakning fra lokale borgere som har bidraget med kontingentbetaling. Vi har brug for jeres 
støtte, da omkostningerne til at drive lokalrådet som lokalområdets talerør alene finansieres via 
kontingenter. Vi håber flere vil støtte i 2021, og henviser til hjemmesiden for nærmere 
information om hvordan man kan støtte økonomisk.  

 

Der udsendes separat regnskab for lokalrådet. 

 

Valg til bestyrelsen 2021. Da vi har udsat den ordinære generalforsamling til 2022, afholdes der 
ikke valg til bestyrelsen i 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer har indvilliget i, at taget et år mere 
(forlænget valgperioden til 3 år) pga. de specielle corona forhold.  
Som formand vil jeg takke hele bestyrelsen for en fantastisk indsats og fleksibilitet i 2020. Selv 
corona kunne ikke stoppe vores store arbejde!! 

 

Vi takker alle for samarbejdet i 2020 og ser frem til at fortsætte dette i 2021. 

 

Hvis der er specifikke spørgsmål eller andre kommentarer kan disse rettes til info@bolderslev.dk. 

 

 

På vegne af Bolderslev Lokalråd 
Henning Frisk 
Formand 


