
Referat fra Fællesrådsmøde mandag den 25. januar 2010. 

 
Tilstede: 

Lokalrådet: Kirsten Damm, Lars Petersen 

Missionshuset: Anders Nissen, Lars Birkmose 

Spejderne: Jens Kr. Andersen 

Skolebest.: Ulla Thomsen, Erik Clausen 

Efterløns- og pensionist foren.: rita lagoni 

Sogneforening: Afbud 

Dagli`Brugsen: Tage Nissen, Hans Schmidt 

Menighedsrådet: Henry Hansen, Jens Jørgensen 

 

Velkomst ved Henry Hansen, Menighedsrådet. 

 

1) Godkendelse af referat.  Referatet blev godkendt. 

2) Tilføjelser til dagsorden.  Ingenting. 

3) Opfølgning siden sidst.  Ingenting. 

4) Hjertestarteren er i gang.  Kurser i gang – uddannet ca 25 dd 

Næste kurser 1. + 8. feb. ( er fyldt op), 25. feb. + 3. marts ( ledige pladser) 

Hjertestarteudvalg : Jens Kr. Andersen, Finn Jørgensen, Alex Petersen, Tage Nissen 

Hjertestarteren er sat op på Sognegade 4 (Finn og Vera Jørgensen) og tilmeldt 

”hjeretstarte.dk”. Der er vejledning i brug af hjeretestarteren på den lokale hjemmeside. 

Har intentioner om en udvikling af alarm til hjertestarteren, hvor man via 112 kan kontakte 

en telefonsvarer, som sender SMS til en gruppe i det lokale, som kan komme frem til den 

adresse, hvor der er brug for hjertestarteren. 

Mange sponsorere: Tømrer Lars Petersen : Skab 

                                  Peter Schmidt: Udvidelse af skabet 

                                  Løgumgårde Auto: Spartling og lakering 

                                  Sten Overbye: Varme. 

Søger økonomi gennem flere fonde, bla. Til vedligeholdelse + telefon + lokale sponsorere 

Undersøger muligheder med telefonlinie, og der er givet tilladelse fra Fællesrådet med at 

arbejde videre. 

Tyveriforsikring: Kan ikke forsikres, da den ikke er aflåst, undersøges med at sætte en chip 

i. 

5) Orientering ved Kirsten.  Bedsted den 20. jan. Lokale Udviklingsplaner ( LUP) fortalt fra      

Janderup. Workshops pc – LUP en tilføjelse til hjemmesiden, hvor man kan stille helt 

konkret op. Workshops – hvordan man skal lave LUP, historie ( hvad er vi stolte over), 

analyse ( hvad har vi ), visioner ( Ønsker for fremtiden), strategi ( hvad skal der 

til),handleplan. 

Kulturel forum – Tønder på tavlen – grønne skilte ved indfaldsvejene 

der kommer mere om det på et senere tidspunkt. 

Borgermøde den 4. februar – mød op og hør hvad der sker i Nr. Løgum/Ellum. Kirsten 

Bruun kommer og fortæller om LUP. 

Visionsmøde den 22.  okt 09 – desværre kun 12 deltagere, men mange gode visioner fundet 

frem – også realistiske planer. 

Fibernetudvalg – har lavet deres arbejde og vil nedlægge sig selv. 

Bladudvalg – bladet er udsendt, det næste er en 3-sidet velkomstfolder. Lars Birkmose er 

udtrådt, Michael Eriksen er kommet ind. 



Hjemmeside – Jens Kr. deltager ved Borgermødet. 

Traffiksikkerhedsudvalg – Kommunen har ikke modtaget de sendte mails!! 

Stiudvalg – har ligget lidt stille, men har møde i nær fremtid. 

Flagudvalg – Signe og Anders Schults er tovholder i 2010, flager 4 sommermåneder om 

søndagen. 

Regnskab fra Velfærdsministeriet og lokalrådet uddeles ved Borgermødet. 

6)  ”Ren Landsby” forår 2010. Dato den 18. april, evt fælles med Ellum. Tages op på                  

Borgermødet den 4. feb. Udvalg for ”Ren Landsby”: Tage Nissen og en fra spejderne. 

7) Nyt fra foreningerne.  

Missionshuset: Generalforsamling den 28. januar. Månedlige møder. 

Spejder: Generalforsamling den 10. feb.. Forbereder udbygning af Tohytt – arbejder i 

tegninger over ny samlingssal + soverum ( ca 250 m2). 

Skolebestyrelsen: Har også skolebestyrelsesvalg her i foråret med skift pr. 1. aug., 

indskrivning til ny børnehavekl. den 26. jan., forældredage den 30.-31. januar, fået lys op 

ved Koldingvej/Kløjingvej, så skolepatruljen kan ses, arb. Videre med blink, når 

skolepatruljen er i arbejde. 

Efterløn/pensionist: Julefrokost med 45 deltagere, lottospil samme dato som 

Sogneforeningens jubilæum, ”Bodil og Wolfgang” arrangement med mange deltagere, godt 

arrangement som gentages, generalforsamling den 25. feb., sommerprogram. 

Sogneforening: Har lige haft generalforsamling, Fastelavnsfest den 13. feb. 

Dagli`Brugs: Julearr. Sidste søndag før jul – lidt færre deltagere end forventet – med poser 

til børn og gløg til de voksne, generalforsamling den 22. marts, overskudet er udsat til år 

2010, forventet underskud, men omsætningen og avancen er stigende, butikken arbejder 

videre med god opbakning. 

Meninghedsråd.  Pizzagudstjeneste rigtig god opbakning, bestilte 20 store pizza, investeret 

i nye stole til konfirmandstuen, som kan stables, fået nyt depot, nyt lærred, så projekteren 

kan ”gemmes” lidt væk, årlig præstegårdssyn, der skal laves containerplads bagved 

”personalehuset”, indvendig kalkning udsættes, da det er meget dyrt. 

Lokalrådet:Kirsten har været 1. suppl. til landdistriksrådet og er nu indtrådt, da Christian 

Friis er kommet i Byrådet. 

8) Næste møde: Mandag den 26. april 2010 kl. 19.00 

Indkaldelse : Skolebestyrelsen 

Referat: Sogneforeningen 

Kaffe/kage: Dagli`Brugsen     

9) Evt.: Formand for Fællesrådet sætter 2 år af gangen og går på skift, og nu vil Tage gerne 

skifte med næste forening på listen: Missionshuset overtager formandsposten ved Anders 

Nissen. 

 

Henry slutter af med tak til den afgående formand og velkommen til den nye. 

 

 

 

 

      Referent: Skolebestyrelsen: Ulla H. Thomsen 


