
Referat fra fællesrådsmøde 26.4.2010 på skolen. 
 

Til stede: 

 

Lokalrådet: Kirsten Damm og Lars Petersen 

Missionshuset: Anders Nissen 

KFUM spejderne: Jens Kr. Andersen og Kjeld Hauborg 

Skolebestyrelsen: afbud 

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen: Henning Lorenzen og Heidi Martensen 

Dagli´ brugsen: Tage Nissen 

Menighedsrådet: afbud 

 

1. Referatet godkendt. 

 

2. Der blev tilføjet til pkt. 4. 4 a. næste blad. 4 b. økonomi. 

 

3. Siden sidst. Der deltog 20 personer i affaldsindsamlingen d. 18.4 og de indsamlede 41 kg. 

Affald. Kiss har sendt pressemeddelelse til J/V , Digeposten samt hjemmeside. Det er ikke 

kun et praktisk, men også socialt arrangement og derfor kunne vi godt ønske os at flere 

deltog. Det var en hyggelig formiddag som blev afsluttet med grillpølser. Der var ingen fra 

Ellum da de har deres egen indsamling. Kommunen hentede efterfølgende affaldet og det er 

da god service. 

Hjertestarter : der er søgt midler ved en masse fonde til teknisk udstyr og indtil nu er der 

indkommet 55.500,- kr. Pengene går ind på fællesrådets konto. Der er stadig bøvl m.h.t. en sms liste 

og teleselskabet har indtil nu ikke en løsning, de vil godt oplyse om, hvor nærmeste hjertestarter er, 

men ikke tlf. nr., så der arbejdes på sagen. Der har indtil nu været 50 personer på kursus. Sidste 

kursus før ferien er 15.5 og 19.5. Efter ferien kommer nye tilbud. Tage har også været på den tyske 

skole for at fortælle om hjertestarter. 

 

4. Lokalråd: der har været afholdt møde om lokale udviklingsplaner 18.3, hvor Kirsten Bruun 

fra landdistrikternes fællesråd deltog. Der var ikke mange fremmødte. Det var en god aften 

med analyse og visioner. Lokalrådet arbejder nu videre med strategier og laver en 

handleplan. 

Orientering om halvårsmøde/generalforsamling i landdistriktsrådet. 

Der er lavet velkomstfolder. Der er ansat en bosætningskoordinator i Tønder kommune: Pia Larsen.  

Tønder på tavlen: centerbyer får infotavle de mindre sandwichtavler. 

Der blev orienteret om blomstrende landsbyer, landsbypedeller, nedrivningspulje og 

renoveringspulje. 

Kommuneplanen kommer til høring i maj. 

29.5 kan du være turist i dit eget område. 

13.6 lanceres store cykeldag. 

19.6 er der cafedag med fremlæggelse af kommuneplanen. 

Kirsten refererede fra mødet med teknik og miljø: snæbelprojekt, aflastnings p-plads i Tønder, 

hævede flader i Løgumkloster, cykelstier og stiplan, fokus på trafiksikkerheden på skoleveje, 

belysningspolitik er godkendt. 

Vi kan gi´ kommunen et praj ( på hjemmesiden) hvis vi falder over noget der trænger til reparation. 

Vinteren har været meget dyr for kommunen. 

 

 



5. 4 a. næste blad Nr. Løgum/ Ellum: hver forening retter deres materiale til samt 

aktivitetskalender for et år ( nov. - okt.) og sender det til Kiss senest 10. september.  

Vi har 14.000,- tilbage fra velfærdsministeriet og der er aftalt med digeposten at bladet kan betales 

forud. 

 

4.b økonomi: Vi har 5000,- til udarbejdelse af visioner, 2000,- til hjemmeside. Til velkomstbladet er 

der 5000,-  

27.5 vil der blive arrangeret en bustur med guide rundt i sognet. 

Der er afsat 10.000,- til revision af regnskabet. 

 

6. Nyt fra foreningerne: 

Rita: haft generalforsamling med 37 deltagere, banko, temadag om sundhed i samarbejde med 

kommunen trak fuldt hus, i maj er der tur til Bergenbelzen, i Juni en 5 dages tur til Rudesheim, 

august en tur til Sild. 

Heidi: Der har været fastelavnsfest og disco. I maj er der ringridning. Der kigges på nye borde.  

Tage: haft generalforsamling med 38 deltagere og det var en god og positiv aften. 5. juni afholdes 

markedsdag og 2. juli cykeltur. 

Jens Kr. Haft fællestur til Degnetoften med 55 spejdere. Korpslejr til Skive kaserne med 43 

tilmeldte i uge 30. 

Anders: missionshuset har næste år 100 års jubilæum og det er man i gang med at planlægge. 

Skolen: Ny skolebestyrelse er valgt. Alle klasser undtaget 6. skal på hyttetur i maj. Der er fælles 

emneuge i uge 21. 6. kl. til Bornholm. 

 

7. Flagning til konfirmation: Tage har bestilt flag og flagstænger og afhenter dem torsdag. 

Store Bededag : Kjeld, Jens Kr. og Tage. Søndag Tage og Finn Jørgensen sørger for 

opsætning og nedtagning. 

 

8. Næste møde er d. 13. september kl. 19.00 på Nr. Løgum Centralskole. 

 

9. Evt. intet. 

 

 

Indkalde til møde/ ordstyrer: Sogneforeningen 

Referent : Dagli ´  brugsen. 

Kaffe og kage: Menighedsrådet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Heidi 

 

 


