
Referat fra møde i fællesrådet 

mandag d. 21. april 08 kl. 19.00  

i konfirmandstuen 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med ansigter på     

Nr. Løgum d. 11/4 2008 

 

Deltagere: Lars Birkmose, Henry Hom Hansen, Jens Jørgensen, Jens K. Andersen, Erik 

Clausen, Arne Møller, Tage Nissen, Heidi Martensen, Rita Lagoni, Hans Petersen og Edith 

Brink 

Afbud: Henning Lorenzen. 

Lokalråd ved Kirsten Damm er beklageligvis ikke blevet inviteret 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst.  (Ordstyrer: Spejderne,  Referat: Menighedsråd) 

Jens bød velkommen 

2. Godkendelse af referatet fra d. 10/1 08. 

Referatet er godkendt 

3. Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen 

Der er ingen . 

4. Skift af formand. På tur er Dagli`Brugsen 

Stor tak til Heidi Martensen. Tage Nissen fra DagliBrugsen er formand de næste 2 år 

5. Nyt fra: Fibernet-, trafiksikkerheds- og stiudvalg samt Lokalrådet. 

Fibernetudvalg: Jonny Brink er netop i dag til møde i Aabenraa i Sydenergiregi vedr. 

dette 

Trafiksikkerhed: afvente referat fra Lokalråd ved Kirsten Damm 

Stiudvalg: er med til at arrangere en tur 5. maj med udgangspunkt ved Tohytt ad 

Oldemors Hovedvej 

6. Referat fra møde med Teknisk Forvaltning v/ Kirsten og Heidi. 

Oplæg ved Tønder Kommunes fagchefer. Rart med ansigt på de forskellige. Blev 

orienteret om bl.a. organisation/budget, brandforebyggelse, forsyning – 

kloak/vand/renovation og Vej og Park.  



Det blev drøftet, hvem det skal meldes til, hvis der er huller i vejene herude? Som 

enkeltpersoner kan der ringes til Vej og Park. 

7. Velkomstfolder. Materialet, der er delvis opdateret gennemgås, og der besluttes det 

videre forløb.       Vedhæftet 

Jens K. Har sørget for opdatering af  en del af materialet. 

Side 1: Nr. Løgum sogn: enkelte sproglige rettelser. Beskrive den navneforvirring, 

der kan være omkring ”Nøre Løgum Sogn” og byen ”Løgumgårde” 

------2:Velkommen!:  Nr. Løgum Centralskole byggedes i 54/55 

Nørre Løgum Fællesråd: hvilke foreninger er med? Indgå i teksten, at Lokalrådet er 

dannet i 2007 og nu er bindeled til kommunen (Tønder) 

Side 3: Dagplejerne: Inga Klitte starter indenfor kort tid ”kommunalt”, 3 private er 

Lone Mathiesen, Britt Nisen og Ulla Thomsen 

Løgumgårde Børnehave: bede om et nyt indlæg fra Ulla Nissen, idet der nu kommer 

en vuggestuegruppe 

Nøre Løgum Centralskole: Heidi sørger for et redigeret indlæg 

Nogle aktiviteter på skolen: rettes til af  Jens K. 

Ungdomsklubben: redigeres af Lars Birkmose 

Nr. Løgum Sogneforening: Heidi retter til 

Vognshøj: flyttes om sammen med side 1 

Nørre Løgum kirke: rettelse omkring antal kirkeblade: ca. 6 årligt. Formandens navn 

slettes, kan ses i kirkebladet 

Mother Theresa-kredsen: lidt sproglige rettelser 

Dagli`Brugsen: opdateres ved Arne og Tage 

Forslag til, at der udarbejdes en liste over erhvervsvirksomheder i Nørre Løgum 

Sogn, evt. ved lokalrådet? 

Lars Birkmose og Jens K. Andersen redigerer velkomstbladet, som er beregnet til 

tilflyttere. Jens K. forslår A5 format 

8. Fælles halvårsblad. Udvalget er strandet på problemer med omdelingen. Der tages 

stilling til, hvad vi så gør. 

Menighedsrådet har engageret sig med en cykelklub i området, som omdeler 

kirkebladet. Hans og Edith spørger ved næste menighedsrådsmøde om de vil medtage 

fællesrådets blad 2 gange årligt og hvad dette vil koste 



Der er indhentet tilbud hvad det koster at få bladet trykt og  derefter vil foreningerne 

skulle tage stilling til projektet, om man ønsker at deltage 

9. Gennemgang af vedtægter for Fællesrådet v/ Lars Birkmose Vedhæftet 

Pjece med ændringsforslag omdeles ved mødet. Denne gennemgås 

Tage spørger bestyrelsesformanden ved Nørre Løgum Børnehave, om de kunne 

tænke sig at deltage i Fællesrådet 

Lokalrådet får et selvstændigt punkt. 

Under mødeaktivitet besluttes, at der skal stå, at foreningerne melder 2 faste 

repræsentanter til at deltage i fællesrådsmøderne 

Lars retter til og sender et nyt forslag ud. Sættes på til beslutning på næste 

fællesrådsmøde.  

10. Flagning ved konfirmationen d. 4. maj. Hvem tager sig af det ? 

Tage og Jens K. sørger for at flagene kommer op om morgenen kl. 8.00, Hans Nissen 

og Finn Jørgensen spørges, om de kan tage flagene ned. 

11. Fællesrådet rundt.   

Menighedsrådet har fået grønt lys for at dele af blytaget på kirken kan udskiftes. 

Afventer at stillingen som ny provst besættes i Tønder Provsti. 

Efterløns- og Pensionistforeningen har været på tur til Horsens og bl.a. se Danish 

Crovn, en god tur. Har arrangeret sangaften med Bodil Dibbern, 60 års jubilæum 16. 

oktober i år. 

Sogneforeningen har haft generalforsamling. Skal have kontrakt fornyet omkring 

klubhus med Tønder Kommune. John Jeppesen opfordrer til at vi sender materiale 

ind så hjemmesiden kan blive redigeret. Evt. med som punkt ved næste møde, at der 

skal findes en løsning omkring hjemmesiden. 

Dagli`Brugsen har haft generalforsamling og fået 2 nye medlemmer i bestyrelsen. 

Afholder markedsdag d. 31.5. ved arealerne overfor Brugsen med forskellige 

aktiviteter, meld til Tage, hvis der er forslag til aktiviteter. 

Skolen: haft vellykket forårskoncert i Klosterhallen. Ingen afklaring på 

skolelederstillingen, Heidi og Jørgen fortsætter indtil sommerferien. Mangler 

personale til SFO, afventer evt. forflytninger i kommunen. 

Spejderne:  der har været generalforsamling, Jens Jørgensen er gået ud af bestyrelsen. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig d. 22.4.. Træner til Norgestur til fjeldvandring. 



Missionshus: der holdes fællesmøde for alle foreninger i ”den gamle kommune” . 

12. Fastsættelse af dato for næste møde 

Mandag d. 1.9.08 kl. 19.00 i konfirmandstuen 

13. Eventuelt. 

Hans fortæller, at der har været problemer med pærerne i de nye lamper ved 

indfaldsveje + broen, dette problem er nu løst med isætning af nye energipærer i 

samarbejde med elektriker. En del er skiftet, resten skiftes efterhånden. 

 

Kaffe og kage ved skolebestyrelsen 

 

 

På spejdernes vegne 

 

Jens Kr. Andersen 

 

 
   

Næste møde: 

Indkaldelse og ordstyrer: Menighedsrådet 

Referat: Sogneforeninen 

Kaffe og kage: Dagli`Brugsen 


