
FÆLLESRÅDSMØDE mandag d. 23. marts 2009 

Kl. 19.00 i konfirmandstuen 

Sendt til: 
 
Lokalrådet: Kirsten Damm, Lars Petersen, Poul Jørgensen 
Missionshuset: Anders Nissen, Lars Birkmose 
Spejderne: Jens Kr. Andersen, Mette H. Madsen 
Skolenbest.: Ulla Thomsen, Erik Clausen 
Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 
Sogneforeningen: Henning Lorenzen, Heidi Martensen 
Brugsen: Tage Nissen, Hans Schmidt 
Menighedsrådet: Henry Hansen, Jens Jørgensen 
 

1. Godkendelse af referat: OK 

2. Tilføjelser til dagsorden: Intet at tilføje 

3. Opfølgning siden sidst: Intet at bemærke 

4. Orientering v. lokalrådet. 

Bladudvalget:  

Forslag til folder (1 A-4 side) til landistriktsudvalg rundsendes, billede fra BMX-banen i 

Ellum og af Nr. Løgum kirke, fælles opstilling for alle fællesråd,  indbyggertallet i Ellum 

landsogn er svære at få tal på.  

Introduktionsfolder: A-4 på begge sider – foldet med 3 fløje, mange billeder,  

Bladet: Udsendes én gang årlig i november, A5-format, programmer i for et år ad gangen,  

Bemærk: Foreningerne skal have beskrevet foreningen og lavet årsprogram/aktivetetska-

lender og sende den til Kirsten senest 15. August. Der sælges annoncer, pengene gemmes 

til det næste nr. En annonce ¼ side koster 300,- en halv side 500,- Bladudvalget går rundt 

og sælger annoncepladsen 

Projektafslutningen: Udsat et år, til juni 2010,  

Forslag fra Lars Petersen: Erfag-gruppe indenfor erhvervslivet,  

Ellum er ikke alt for aktiv, f.eks. når det gælder hjemmesiden,  

Der er penge til visionsarbejde fra ansøgningen: Vi kunne arbejde med visioner for, 

hvordan vi får flere til at flytte hertil. Husene sælges PT meget hurtigt. 



Virksomhedsbesøg: Vaskeriet vil gerne have besøg den 23. April,  der er kun daghold i 

arbejde, annonce i avisen med tilmelding, lokalrådet samler op, laver annonce m.m.  

Landistriktsrådet har halvårsmøde i Ballum, 1. April, valg til landdistriktsudvalget, 2 ud af 3 

på valg modtager ikke valg. 

Flagudvalget skal gerne i bladene 3. April, 14.00 på Vongshøj brug evt. lokalredaktørerne,  

Sidste nyt fra teknisk udvalg: Autocampere må ikke holde på rastepladser,  

En del klager fra fibernetnedlægningen, klager kan sendes til Kirsten. 

100.000 afsat til lokale stier, der arbejdes på en bro ved Skovbrynet v. Roostvej – et godt 

projekt, en del af det sammenhængende stisystem,  

Julebelysningen: Der gives ikke penge til julebelysningen, kun til strømmen, grenpladserne 

bliver genåbnet 

Det kniber med at få nedkørte skilte skiftet, klager sendes til Kirsten Damm, eller besked til 

kommunen: Tage Riis, Tønder Kommune, 7492 9253  

Mere reklame for vores hjemmeside, måske i form af streamers  - der er penge på kontoen  

5. ”Ren Landsby” 25. april. 

Materiale udleveret:  

Fejl i datoen – det er den 25. April, folder kan deles ud på skolen, ca 2 timer til hver rute, 

sortering i dåser, flasker og affald hvis det er muligt, Materialet sender Jens til Poul, Ellum 

Henning Lorentzen, Stoker er vært med pølser ved konfirmandstuen. Hvis nogen tager 

initiativ til at gøre det i lokalområderne, kan de komme med til pølsefesten, lokalrådet står 

for serveringen,  

Jens står for det praktiske med at få det arrangeret,  

PR: Plakater, seddel med hjem fra skolen: Ulla sørger for uddeling på skolen, Kirsten sætter 

plakater op i børnehaven  

Brugsen: Tage,  

Børnehaven/gartneri: Kirsten 

Gaveboden: Lars 

Plakater: JKA 



24. april: Arbejdsdag på skolen og spejderarrangement, indvielsen af shelteren, Danmarks 

største, i stedet for Joakim kommer formanden for teknik og miljø,  

6. Nyt fra foreningerne 

Spejderne: Shelter indvies,, ca 20 kan overnatte der, ca. 80 spejdere, spejderlejr ved 

Vilstrup, næste år korpslejr,  

Skolen: Ny leder fungerer rigtig godt, aktiv bruger af hjemmesiden, 2 nye lærere ansat, det 

går godt, arbejdsdag 24. April, stabilt elevtal,  

Sogneforeningen: generalforsamling, fastelavn, ca. 120 i alt, godt 40 til sodavandsdiskotek,  

Brugsen: Generalforsamling 30. Marts, kræmmermarked 6. Juni, en del lokalforeninger er 

engageret, udvides lidt for hvert år, Heidi, Henning Dam og Tage danner udvalg,  

Menighedsrådsmøde: Vi har fået præst på fuld tid igen, der er en del maling og mursten i 

menighedsrådsarbejdet, kirken kalkes indvendig, der er åbent hus hele påsken, et problem 

at liljerne er ved at drysse ned fra loftet – det kan ikke løses lokalt!  

7. Ny mødedato, punkter til ny dagsorden 

8/6: 19.00.  

Punkter: Orientering fra lokalrådet, Forslag til formanden (Tage) eller Lars Birkmose) senest 

10 dage før mødet.  

 

8. Eventuelt 

Flagning i forbindelse med konfirmation: 3. og 8. Maj: Tage henter flag og flagstænger, Lars 

Petersen hjælper, undersøger om vi kan beholde stængerne fra 3. Til 8. Maj, JKA,  

Markvejsvandring: 11. Maj: Ballum, 9. Juni i Bedsted, 12. August: Jejsing, 13. Sep. Rejsby, 

brochure kommer, 2 i foråret, 2 i efteråret,  

 

Indkaldelse / Ordstyrer: Missionshus 

Referat: Spejdere 

Kaffe / Kage: Menighedsrådet 

Bemærk: Foreningerne skal have beskrevet foreningen og lavet årsprogram og sende den 

til Kirsten senest 15. August. 


