
Referat fra Fællesrådsmøde torsdag d. 12. Januar 2009 

Til stede:  

Lokalrådet: Kirsten Damm, Lars Petersen, Poul Jørgensen 

Missionshuset: Lars Birkmose, Anders Nissen 

Spejderne: Jens Kr. Andersen 

Menighedsrådet: Henry Hansen, Jens Jørgensen 

Skolebestyrelsen: Ulla Thomsen 

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen: Heidi Martensen ( Mødeleder ) 

Brugsen: Tage Nissen, ( Referat ) 

 
1) Velkomst.  

Heidi Martensen bød velkommen og bad deltagerne præsentere sig og gøre rede for deres 

tilhørshold. 

2) Godkendelse af referat.   

Referatet fra mødet d. 1/9 2008 blev godkendt. 

3) Tilføjelser til dagsorden.   

Ingen tilføjelser. 

4) Opfølgning siden sidst: Velkomstfolder og Fællesblad. 

Der vil blive gjort rede for dette under punkt 6. 

5) Julebelysning:  

Lars Birkmose blev bedt om at være kontakt til julebelysningsudvalget. Udvalget blev bedes snarest 

evaluere og melde tilbage vedr. ønsker til julebelysningen i 2009. Tage Nissen kunne oplyse at 

kæden til juletræet ikke god mere, og bør erstattes. Heidi Martensen oplyste at vi har fået tilbudt de 

gamle lyskæder fra Løgumkloster Handelsstandsforening. Udvalget tager selv kontakt til Jørgen 

Andersen 29 90 31 95 og ser om vi kan bruge dem. 

6) Nyt fra Lokalrådet. 

Kirsten Damm orienterede: Det var et rigtig godt Borgermøde i Ellum d. 25. nov. 2008, dog kunne 

der godt have været lidt flere deltagere fra Nørre Løgum.  

Trafiksikkerhedasudvalg: Der er foretaget en hastighedsmåling på Amager i Løgumgårde. Den viste 

en gennemsnitsfart på 49 km/t, hvilket ikke gav anledning til yderligere.  

Der er fremlagt et forslag til hastighedsdæmpende bump i begge ender af Nørregade. Der er sat en 

undersøgelse i værk. Vi afventer et resultat. 



Der er set på gader og fortove i Løgumgårde. Denne øvelse gentages når nedlægningen at fibernet 

er tilendebragt. 

Der er ansøgt om etablering af belysning ved stoppestedsskuret ved Ellum ( Grænsevej ). Der er 

ingen penge i indeværende år. ( 2008 eller 2009 ? ) 

Vedr. tunnel ved Kalhavevej: Lokalråd og trafiksikkerhedsudvalg går i dialog med kommunen. 

Der er ønsker om cykelsti ved Ellum, Kalhavevej. Disse indgår i den videre planlægning. 

Sti udvalg: Der arbejdes på at skabe sammenhængende ture i området. Heri indgår der et ønske om 

at etablere to broer, en ved Oldemorshovedvej og en ved Ellum. Det er en proces der tager lang tid, 

bl.a. fordi der skal involveres en lang række lodsejere 

Flagudvalg: Der er planlagt at der flages på Vognshøj, hver søndag hele sommeren. Tove og Erik 

Jensen er udvalgets ”snoreholdere” i 2009.   

Velkomstfolder / blad: Der arbejdes med en trefløjet folder, men arbejdet er sat i bero, idet 

landsdistriktsudvalget er ved at lave en standard udgave, hvoraf dele måske kan bruges. 

Fællesblad: Efter planen skal der komme 2 blade årligt, men udvalget savner flere medarbejdere, 

ikke mindst fra Ellum. 

Hjemmesideudvalg:  v. Jens Kr.: Hjemmesiden er rimelig fyldt ud, men Jens Kr. hører gerne om 

aktiviteter og er også modtagelig for kritik. Der er indkaldt til møde om hjemmesider i Bedsted d. 

14. jan 09. Hjemmesidens adr. er: http://loegumellum.infoland.dk/ 

Lokalråd i øvrigt v. Kiss: Der afholdes informationsaften d. 19. jan. 2009 i Bedsted. Jeppe Søe 

orientere om ansøgning mulighederne til Projekt puljen. 

Turistforeningen vil gerne profilere lokalområdet og sender en folder ud. 

Lokalrådet er inviteret til orienteringsmøde i landdistriktsudvalget d. 1. apr. 2009.  

Kirsten Damm foreslår at afholdes ”Ren  Landsby ” i fællesskab / samme dag som i Ellum. Det 

bliver i så fald lørdag d. 25. apr. 2009. ( Uge 17 ) Dagen planlægges i Fællerådsregi og spejderne 

ligger inde med erfaring og ekspertviden på området.  

7) Fællesrådet rundt: 

Menighedrådet v. Henry Hansen:  Det nye menighedsråd er sammensat og ser således ud: Formand 

er Preben Madsen og næstformand blev Laust Henriksen. Ole Beck blev kirkeværge og  Hans 

Krüger kasserer. Som kontaktperson til de ansatte blev valgt Lars Birkmose og Jens Jørgensen er 

menigt medlem af rådet. Bent O. Damm er som præst født medlem og Henry Hansen er 

medarbejdernes repræsentant. 

Der var i november en velbesøgt koncert med Kurt Ravn. 

http://loegumellum.infoland.dk/


Julen er en travl tid, i perioden 19. dec. til 1. jan. var der 1400 personer til gudstjeneste i kirken. 

Den 13. jan 2009 er der bygningssyn. Her gennemgår alle medlemmer sammen med en 

bygningskyndig, ( Jens Søndergård ), kirken og præstegården. 

Skolebestyrelsen v. Ulla Thomsen. Det var en god skolefest med 300 deltagere over to dage. Der er 

startet ny skoleleder d. 1. jan 09. Hun hedder Tanja Linnet og er fra Toftlund. Der er forældredage 

d. 30. og 31. jan. 

Spejderne v. Jens Kr . Andersen: Der har været 2000 overnatninger i Tohytt i 2008. 

Kanoudlejningen går også godt. Der er generalforsamling d. 4. feb. og d. 28. feb. er der papir og 

flaskeindsamling.  Der planlagt en fælles tur sidste weekend i marts og i øjeblikket er man ved at 

bygge et engelsk læskur til 20 prs. 

Jens Jørgensen, menighedsrådet fortalte om konfirmandgudstjenesten med efterfølgende pizza i 

konfirmandstuen hvor ca.100 deltog. 

Anders Nissen. Missionshuset: Der afholdes et månedlig møde og d. 29. jan 2009 er 

generalforsamling. 

Rita Lagoni, Efterløns- og pensionistforeningen: Har afholdt jubilæum d. 16. okt. 2008. Der var for 

få til receptionen, men der var 67 deltagere til festen om aftenen. D. 15. jan. Er der møde om 

magnettæpper med efterfølgende banko og d. 3. feb. er der planlægningsmøde vedr. årets tur. Det er 

lidt svært at få folk til at deltage i flerdages ture, mens det med endags ture går bedre. D. 17. feb. er 

der generalforsamling og d. 17. mar. går turen til TV-SYD. Borgmester Tove Larsen, Aabenraa, 

kommer d. 31. mar. og fortæller om sin barndom og opvækst. 

Heidi Martensen. Nr. Løgum Sogneforening. Der var 60 deltagere til høstfest og ca. 80 deltagere til 

Banko på Nr. Løgum Centralskole. Der er generalforsamling d. 22. jan., fastelavnsfest d. 21. feb. og 

sodavandsdiskotek d. 20. mar. 

Tage Nissen. Dagli´ Brugsen: Der er startet en ny uddeler ( Vivi Johnsen ) i brugsen d. 1. dec. og 

der har været nogle personale udskiftninger. Omsætningen har været god de sidste 3 måneder. Der 

er generalforsamling på skolen d. 30. mar. 

8) Dato for næste møde: 

Næste møde bliver mandag d. 23. mar. 2009. 

Ordstyrer:  Dagli´ Brugsen 

Referat: Missionshuset 

Kaffe/kage Spejderne 

9) Eventuelt: 

Intet 


