
Referat fra Fællesrådsmøde torsdag d. 10/1-08 

Til stede:  

Lokalrådet: Kirsten Damm, Henning Lorenzen 

Missionshuset: Lars Birkmose 

Spejderne: Jens Kr. Andersen (Referent) 

Menighedsrådet: Hans Petersen, Edith Brink 

Skolebestyrelsen: Erik Clausen 

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen: Henning Lorenzen 

Brugsen: Tage Nissen, Arne Møller 

 
1) Godkendelse af referat.    Referatet blev godkendt. 

 

2) Tilføjelser til dagsorden.    Ingen tilføjelser. 

 

3) Opfølgning på borgermødet.    

Fibernetudvalg. (Johnny Brink, Uve Matzen, Henning Lorenzen, Erik Jensen, Poul Jørgensen)   

Har på nuværende tidspunkt været næsten hele sognet rundt, for at undersøge interessen, som var 

på 80%. Har fået at vide af Syd Energi, at vi vil stå stærkere, nu hvor vi har vist lokal interesse. 

Håber på, at få en informationsbus ud, når de har været hele sognet rundt.   

Trafiksikkerhedsudvalg   Ingen møde endnu. 

Stiudvalg (Marianne Permin, Henry H. Hansen, Kirsten Damm) Har lavet et formål med udvalget: 

Finde og lave forslag til stier og cykelruter i sognet. Tidsplan: I løbet af 2008. Har gennemgået de 

eksisterende stier, som tegnes ind på et kort. Der laves kort over både stier, markveje og 

cykelruter. Henry udsender det foreløbige materiale, så vi kan komme med forslag til det. 

Markvejsudvalget har arrangeret en vandretur på Oldemorshovedvej d. 5. maj kl. 19.00. 

 

4) Orientering v. Lokalrådet.   Ikke udover ovenstående.   

 

5) Evaluering julebelysning, indsamlet beløb? Lys i Nørregade.     

Der blev indsamlet 1.780 kr. + 1.600 kr. fra Tønder Kommune. Der er indkøbt nye kæder (Incl. til 

Nørregade), som virker til at være meget bedre. Det ser ud til, at de kan holde i flere år. 

Projektet i Nørregade ligger lidt stille, for et tilbud fra Erik Jacobsen på at lave 4 stk. underføringer 

koster ikke under 10.000 kr. Dertil komer al arbejdet samt materialer.  

Det foreslåes, at Heidi indkalder til et møde i udvalget, så det videre arbejde kan planlægges. 

Løsningen kunne være, at starte med at sætte kæder op i den ene side af vejen.   

 

6) Velkomstfolder.       

Kommunen havde lidt af materialet liggende – resten af den gamle folder er tastet ind. Det er 

vedhæftet, og tages op til næste møde. 

 

7) Fælles halvårsblad.    

Arbejdsudvalg: Lars Birkmose og Jens Kr. Andersen. 

Skal lave et forslag til udseende, undersøge priser på trykkeri og forsendelse.   

Bladet trykkes i A4 i farver, og der indhente et tilbud flere steder fra. Salg af annonceplads er en 

mulighed, samt at hver forening betaler i forhold til det antal sider der bruges. 

 



8) Vedtægter. Var det noget med, at vi havde det oppe at vende, og så ville udsætte det til efter 

lokalrådet var nedsat? 

Vedtægterne blev udleveret, og de gennemgåes af de enkelte til næste gang. 

 

9) Nyt fra foreningerne.   

Missionshuset har generalforsamling sidst i måneden, hvor der bl.a. tages stilling til at fjerne en 

kvist på huset.  

Menighedsrådet: Arrangementet d. 31. januar på skolen med Jette Seidenschnur om jehovas vidner 

– et liv i frihed. Er i gang med at snakke om minikonfirmander. Arbejder med en låneansøgning 

om nyt tag på kirken. Musikgudstjenesten havde ikke den store tilslutning. Ny organist: Christa 

Appel.  

Sogneforeningen: Sodavandsdiskotek med 53 børn, banko med 75 deltagere. 2. februar er alle 

udvalgsmedlemmer indviteret til Agerskov Kro, Generalforsamling d. 24. januar 

Pensionistforening: Hans Henry Lorenzen fortæller ved et møde om det gamle Løgumgård. Der er 

desuden 3 andre arrangementer i løbet af året + 60 års jubilæum.  

Brugsen: Besøg af julemanden 2 sidste søndag før jul, 2 fra bestyrelsen med champagne  til nytår. 

generalforsamling d. 31. marts. 

Spejderne: Ledere og grupperåd har i december været på hyggetur en aften i Skærbæk 

Fritidscenter. Generalforsamling en onsdag aften i februar. Laver en agitations eftermiddag i SFO i 

slutningen af januar.  

Skolen: Har taget afsked med Karen Brodersen - Bjarnes sygdomsperiode er forlænget indtil 

påske.   

 

10) Ny mødedato:     Mandag d. 21. april kl. 19.00 

Punkter til ny dagsorden:     

Velkomstfolder.  

Fælles blad. 

Vedtægterne gåes igennem. v/ Lars Birkmose 

 

Fordeling: 

Indkaldelse og mødeleder: Spejderne 

Referat: Menighedsrådet 

Kaffe og kage: Skolebestyrelsen 

 

11) Eventuelt. 

Det blev diskuteret, om der var mulighed for at lave et flagudvalg, som skulle stå for flagning på 

Vongshøj. Vi havde ingen løsninger til det. 

 

 

Jens Kr. Andersen 


