
Fællesrådsmøde 091007 på Nørre Løgum Centralskole 

Referat. 

Afbud: Lars Birkmose, Anders Nissen, Erik Klausen, Rita Lagoni. 

Tilstede: Edith Brink, Hans Petersen, John Jeppesen, Arne Møller, Henning Lorenzen, Heidi 

Martensen, Jens Kr. Andersen, Jens Jørgensen, Kirsten Damm og Henry H. Hansen. 

 

Ad1 Referatet mangler konklusionen: Rådets medlemmer går hjem til de respektive 

bestyrelser og forelægger forslaget om at lave et fælles blad 2 gange årligt til 

husstandsomdeling i Nr. Løgum Sogn.  -herefter godkendt. 

 

Ad2 -ingen tilføjelser til dagsorden. 

 

Ad3 Orient. fra lokalråd v. Kirsten Damm. Et travlt efterår med skoledebat og mange stærke 

læserbreve. Et spm. om resurser og elevtal. En skole står til nedlægning, hvis ikke den kan 

rekruttere min. 70 elever 2 år i træk. Forslag om aldersfordeling mellem de små og de store på 

byskolerne i Tønder og Toftlund samt placering af 10. klasserne. Afgørelsen af forslagene tages 

på næste kommunalbestyrelsesmøde i ugens løb. 

 –Skoledebatten har krævet megen tid i den ny kommunenes første år. Måske skulle man have 

brugt kræfterne anderledes! 

 -Klagen over den manglende betaling til flagfolk lokalt afvist. 

 Lokalrådet har foretaget nogle virksomhedsbesøg med positivt resultat.  

 Institutionen Løgumgård ønsker besøg af lokalsamfundet, en gocartbane og et 

varmtvandsbasin. 

 Windor giver lokalrådet afgang til at bruge det grønne areal ved byindkørslen. 

 Automesteren: Hvem skal betale reparation af asfalt i indkørsler? (svar: Kommunen 

betaler til den linje, hvor fortovets bagkant slutter). 

 Lars Tømrer mangler 1 ansat! 

 -Vi kan søge penge hos Bodil Bertelsen  (landdistriktsudv.)til fx julebelysning. Hun 

har pt mange penge og Ellum søger selv. 

 -Tilbud om et projekt om børn og sundhed for uoverskueligt i år. 

 Udvikling af lokalområdet i Ellum og Nr. Løgum. Mulighed for projekttilskud fra 

Indenrigs- og sundhedsministeriet. Visioner ud over 10 år. Vort ’halvårs blad’, 

’Velkommen til Nr. Løgum’ –søg 200.000 kr. inden 1. nov. 

 -Kirsten Damm været til halvårsmøde i Tønder Landdistriktsråd. Man er i dialog med 

TK om driftstilskud. Fået 140.000 kr. i år, ønsker 250.000 kr. i 08, men beløbet helt 

gledet ud af budgettet! Hvorfor? 

 -Turistforeningen Tønder- Rømø kritiseres for at glemme lokalområdet Løgumkloster 

(Holmen), men en dialog i gang, så vi også kan komme med på vognen. 

-Fibernet udbygges af Sydenergi, men de økonomisk rentable tæt bebyggede områder 

med flest ønsker får først. Uvist hvornår vi får her. Forskellige priser oplystes. 

-Landdistrikstudv. Søgt 500.000 til div. kulturformål. 

-LAK (lokale aktionsgrupper) uddeler tilskud til ildsjæle, dog betinget af, at 

indenrigsministeriet giver tilskud til de samme ildsjæle. 

-Borgermøde bliver 1. nov., hvor Bodil Bertelsen kommer. Hun betaler annoncering 

og kaffebordet. 

Lav fotos. Folk i sognet opfordres til at fotografere gode og dårlige forhold i sognet 

og aflevere elektroniske fotos til john@hvipsebo.dk, hvor John Jeppesen vil redigere 

dem til borgermødet. 

Kommentar [HHH1]:  

mailto:løgumgårde@hvipsebo.dk


 

Ad4.  -Velkomstfolder. Den nuværende er helt forældet, da den en lavet med Løgumkloster 

Kommunes oplysninger. Ligger de gamle filer et sted, så der kan redigeres og arbejdes 

videre hermed? Det us. JK Andersen og John Jeppesen. 

 -Fælles halvårsblad. Sogneforeningen: En god ide. Menighedsrådet Ideen god, men 

kan ikke nøjes med budskaber 2 gange årlig, nu 10 -11 gange. Hvordan falder det i 

hak med nuværende samarbejde med andre sogne om blad?Dagligbrugsen ikke haft 

det på møde endnu, men de 2 repr. I fællesrådet positive. Skolebestyrelsen interesseret 

i at arbejde videre med ideen. Spejderne går med. Missionshuset også positiv 

indstillet. Konklusionen blev, at man nedsætter et arbejdsudvalg til nytår, som så kan 

gå i gang med projektet. Det økonomiske aspekt drøftet. Lidt uklart, men man mener,  

’ikke det er uoverkommeligt.’ 

 

Ad5 Borgermødet den 1. nov. kl. 19.00 på NLC 

 Annoncering, kaffe og kage mv. ordnes af Kirsten Damm. 

 Fællesrådet møder 18.15 og rigger til. 

 Velkomst v.  Kirsten Damm, lokalrådet. 

 Ordstyrer: Tage Nissen. ( Heidi lovede at spørge ham 10.10 kl. 6.30)  

 Hovedvægten lægges på, hvad vi vil fremover (visioner) og, hvordan vi kommer 

videre med vores visioner. Oplæg v. Kirsten Damm. 

 ’linjevogter’ : Bodil Bertelsen. Håb om mange indspark fra deltagerne. 

  Har vi nogle eksemplarer af Arnumbladet og bladet fra Arrild som kan fremlægges? 

Hvad har lokalrådet gang i her og nu? Kirsten Damm. 

Fællesrådet her og nu v. Heidi Martensen. 

 

Ad6 Julebelysningen. Der er store problemer med lyskæderne. De kan vanskelig holde 

mere end ét år ’24 timer i 24 døgn’! Hans Petersen us. hvad det vil koste at slå 4 rør 

under Nørregade for at få strøm til de ’4 øer’. Landdistriktsrådet vil betale mod 

ansøgning, hvis kvitteringer foreligger inden nytår. 

 

Ad7 -Mhr. holder 9. oktober temaaften /samtaleaften Folkekirken Død eller levende? Er 

det muligt med minikonfirmander? Ny organist Krista Appel Nyborg, Vellerup ansat 

pr 1. jan efter endt barselsorlov. 

 -Centralskolen holder skolefest i nov. og 6. klasse er i gang med forberedelse af 

komedie. 

 -Spejderfest på NLC søndag den  28. okt. 

 -Sogneforening måtte aflyse høstfest pga svigtende tilmelding. Sodavandsdiscotek på 

fredag. 24. okt. Banko uden rygning! 

 

Ad8 -evt. 

 

Ad9 Næste møde   10. jan kl. 19.00 

 Opgavefordeling: 

 Henry Hansen  sende ref. ud. 

 Missionshuset  indkalde til møde, dagsorden og være ordstyrer. 

 Referat.   spejderne. 

                      Kaffe mv.  skolebestyrelsen referent Henry H. Hansen. 

  


