
Referat fra fællesrådsmødet d.  4. december 2006. 

 
Til stede var:  

Missionshuset: Ingen 

Spejderne: Jens Kristian, Vera Jørgensen 

Menighedsrådet: Edith Brink, Hans Petersen  

Skolen: Henry H. Hansen 

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen: Henning Lorenzen, Heidi Martensen 

Brugsen: Tage Nissen, Arne Møller 
 
 

 

Da Missionshuset ikke var til stede, blev Heidi valgt som ordstyrer. 
 

1. Godkendelse af referat.      Bemærkninger fra: 

Pensionistforeningen: Det blev præsiceret, at der er 15 små foreninger i Ny Tønder Kommune, 

som er ændret til Sønderjysk Kreds. 

Menighedsrådet: Ved endnu ikke, om der sker nogle ændringer for Nr. Løgum og 

Løgumkloster sogne.      Ellers blev referatet godkendt. 

 

2. Forslag til dagsorden. Der var ingen tilføjelser. 

 

3. Beslutning om fællesrådets/lokalrådets fremtid v/ Heidi, Tage og Lars.                                                

Tage fremlagde udvalgets forslag til drøftelse – Vedlagt. 

Oplæget ser godt ud, og udtrykker det, der kom frem på sidste Fællesrådsmøde. Det er vigtigt, 

at Lokalrådet er for alle.  

Kommunen vil lave en hjemmeside, hvor de enkelte Lokalråd kan lægge ting ind på. 

Bemærkninger: Lokalrådet bør gå sammen med de øvrige Lokalråd i Ny Tønder Kommune.  

Vores udvalg med Heidi, Tage og Lars arbejder videre med oplægget i det nye år sammen med 

1 eller 2 fra Ellum. Finn Johnsen og Jens Brodersen er deres kontaktpersoner. Forslaget er, at 

der arbejdes på at holde et valgmøde i marts måned. 

 

4. Julebelysningen – og finansieringen v/ Heidi. 

Der er indkøbt 12 stk. á ca. 125 kr.  Det tager ca. 4 timer for 4 mand, at montere kæderne.  

Brians Køreskole har sponsoreret 2 kæder. Institutionen har betalt 2 kæder til Nørregade.  

Støtteforeningen Regnbuer er søgt, men der er kommet afslag. Kommunen har også givet 

afslag på en ansøgning.   

Vi har fået en tilladelse fra politiet til en indsamling, hvor der bliver opsat en kasse i 

Dagli´Brugsen. Der må ikke laves en husstandsindsamling, men der ophænges en seddel ved de 

erhvervsdrivende. Disse spørges også, om de vil sponsorer nogle kæder. 

Der er ikke indhentet en pris på at etablere strøm langs Nørregade, men ideen er, at der rulles 

en kabel ud hvert år fra Ingvard Lund, hvor der ophænges en måler. Det kan så dække de sidste 

4 kæder på vestsiden.  

Fællesrådet vil gerne vedligeholde de 6 lamper ved indfaldsvejene til Løgumgård, da der ikke 

er andre, som vil tage sig af det. Fællesrådet har ca. 2.500 kr. på kontoen, så der er noget, at 

gøre godt med. Hans arbejder videre med disse lamper og sender en regning til fællesrådets 

kasserer: Jens Jørgensen 

 



5. Eventuelt 

Henry orienterede om bladet Landsbynyt, samt delte nogle kopier af en artikel om, der handler 

om ”Det lokale fællesskab”. 

Menighedsrådet ved Edith: Det er friluftsgudstjeneste d. 17. juni. Der laves 2 arrangementer, 

hvor Mette Ketelsen og Jane Nissen fortæller om deres ture.  

Dagli`Brugsen: Ved arrangementet ”Open by night”, kom der desværre kun få. 

Sogneforeningen: Heidi orienterede om et fælles blad fra Arnum. Det var måske en ide for os. 

Det tages op på et møde senere.  Kræmmermarkedet er flyttet til d. 1. – 3. juni sammen med 

ringridningen på pladsen ved skolen. 

 

Referent: Jens Kr. Andersen 

 

 

Næste møde: Mandag d. 19. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

 

 

 

Dagsorden og ordstyrer: Spejderne 

Referent: Menighedsrådet 

Kaffe / kage: Skolebestyrelse 


