
                                     Referat af møde i Fællesrådet 

onsdag d. 28.3.07 kl. 19.00 i Konfirmandstuen 
Tilstede: 

Ellum  Aage Larsen, Ellum Bygade 8 

Lokalrådet:  Kirsten Damm og Henning Lorenzen 

Missionshuset: Lars Birkmose og Anders Nissen 

Spejderne:   Jens Jørgensen 

Skolen:  Henry H. Hansen og Erik Clausen 

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen: Henning Lorenzen og Heidi Martensen 

Brugsen:  Tage Nissen og John Jeppesen 

Menighedsrådet: Hans Petersen og Edith Brink 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 19.2.07. OK. 

      2. Forslag til dagsorden. 

      3. Evaluering af valgaftenen. 

Det var en god aften, men få fremmødte. God fremlæggelse fra Heidi M. og Tage N. Ikke 

mange forældre til skolesøgende børn. Hvordan vækker vi forældrenes interesse? Lokalrådet 

kontakter Bjarne Østerlund, NLC for at pege på informamødet i Klosterhallen den 19. april, 

hvor Tønder Kommune orienterer. 

 

       4. Gode ideer / inspiration fra valgaftenen. 

De fremmødte udfordredes på valgaften til at udfylde små gule sedler med ideer til fremme af 

udviklingen i vores sogn. De blev samlet på et særligt bilag, som er vedlagt. Der er sat 

’adresser’ på de forskellige ’pinde’, så man kan se, hvem der tager sig af det forskellige. 

- Bl.a. drøftedes mulighederne om at få etableret en lokalrådets hjemmeside. Kirsten Damm og 

Henning Lorenzen mødes med John Jeppesen, der står for Løgumgårdes hjemmeside og 

arbejder på at komme videre med sagen. Forslagene blev drøftet og flere kom til, bl.a små 

lokale cykelklubber, petanque-spil ved kirken og idé om lokalblad to gange årligt –som i 

Arnum, -deres blad Arnumposten var til gennemsyn. 

-Modvirke nedlægning af små valgsteder i Tønder Kommune. Nr. Løgum har været nævnt i 

pressen, men vi beroligedes med at ’små valgsteder’ defineres som under 300 vælgere, og vi er i 

underkanter af 1000 vælgere. 

 

      5. Udarbejde pressemeddelelse. 

Heidi og Tage udformer en pressemeddelelse med følgende punkter: 

-om valgmødet på skolen den 22. marts. 

-om fællesrådsmødet den 28. marts i konfirmandstuen. 

-om PR for mødet i Klosterhallen den 19. april. 

6. Evt. fremtidige aftaler. 

Fællesrådet inviterer lokalrådet med til næste møde. Vi forventer, at Ellum snarest finder en 

repræsentant, så lokalrådet kan konstituere sig. 

7. Ny mødedato. Den 6. juni kl. 19- i konfirmandstuen. (H.H.H. har reserveret lokale.) 

 

8. Evt. Jens J., Tage N. og Erik Cl. Vil sørge for flagning i Løgumgårde på 

konfirmationssøndag den 6. maj. 

 

Næste gang: 

Dagsorden og ordstyrer: Skolebestyrelsen 

Referent:  (Efterløns- og pensionistforeningen) fritaget. Kan skolebest. ref.? 

Kaffe/kage:  Sogneforening  

                                                                             Referent: Henry H. Hansen 


