
Referat 24.01.11 Fællesrådsmøde kl. 19- på Nr. Løgum Centralskole. 

 

Fremmødte: 

Lokalrådet: Kirsten Damm, Missionshuset - , KFUM-spejderne: Jens Kr. Andersen og Kjeld 

Hauborg, Skolebestyrelsen - , Efterløns- og pensionistforeningen - , Sogneforeningen: Sigrid 

Christiansen, Dagli'brugsen: Tage Nissen og Hans Schmidt, Menighedsrådet: Henry H. Hansen og 

Jens Jørgensen, Børnehaven: Johs Dreier og Flemming Juhl Søndergård. 

(- En særlig velkomst til repræsentanterne fra Børnehaven, da det er første gang, den er 

repræsenteret. Flemming Juhls mail-adresse er solvig@mail.dk. ) (  Referenten tog sig den frihed 

at skrive det her til glæde og oplysning.) 

 

Ordstyrer: Tage. Referent: Henry. Kaffe og kage KFUM-spejderne. 

 

ad 1 Sidste referat godkendt. 

 

Ad 2 Tilføjelser  til dagsorden. Nyt pkt 9 : Rene byer. 

 

Ad 3 Opfølgning siden sidst. Ikke skrevet i referat. 

 

Ad 4 Orientering v. Lokalrådet. Kiss redegjorde for at planer om veje og stier må vente indtil 

skolen fremtid er afgjort. Flagudvalget arbejder fortsat med Ole Beck som snorholder i år. Hans 

Petersen er vikar. Bladudvalget har fået et nyt blad på gaden. Arbejdet med sier og broer har ligget 

stille i vinter.  Der er regninger fra Infoland på ca 700 kr. og Hostkin (brug af hjemmeside) på ca 

600 kr. Vores høringssvar ang. skolen er sat i avisen igen. Det årlige borgermøde med valg til 

lokalråd er 31.3. Lars Petersen ønsker ikke at stille op igen. Kender vi kandidater? Kiss orienterede 

fra Tønder Kommunes Landdistriksråd, der er paraplyorg. for alle lokalråd. Formanden Merethe 

Juul Thysen skriver 3. jan. som høringssvar til kommunen planer om at lukke 8 skoler: Det er dyrt 

at være fattig – og skolelukninger kan gøre Tønder Kommune endnu fattigere.... De 3 – 4 sider blev 

omdelt og argumenter trukket frem, at skolelukninger i landområderne, hvor 55% ! af befolkningen 

bor, ikke fremmer tilflytning og udvikling. Man forholder sig ret kritisk til kommunens såkaldte 

Masterplan og forslag til en helheds løsning, som er en betydelig centralisering af skoleforholdene. 

Dernæst fortalte hun om Landdistrikts-udvalget, der kan bevilge penge til forskellige formål: fx 

5000 kr. til  en lokal hjemmeside, 350.000 kr. til enkeltstående projekter og 500.000 kr. til generelle 

projekter. Penge fra Miljøministeriet. Handleplaner for  2011 er div. ideer om lokalservice, bruge 

lokaler (i gl. skoler) til kulturaktiviteter, synliggørelse af stier mm., grænseoverskridende 

samarbejde, 4.11 – 11.11 kulturfestival i centerbyerne. Allerede 16.3 foredrag i Klosterhallerne m 

Jens Møller, AUC : Kan lokalsamfund udvikles uden skoler og brugs? 

 

Ad 5 Fra foreningerne: 

 

Missionshuset fejrer 100 års jubilæum i september.  

KFUM-spejderne har fået afslag på byggeansøgning. Pga naturfredninger må bygnings m2 ikke 

øges. Derfor skal nye tegninger på bordet. 

Skolebestyrelsen ( ej til stede ) , men Tage fortalte, at Tanja, skolelederen er ny distriksskoleleder i 

Kloster. SFO og servicestillingerne slås snart op. 

Efterløns- og pensioerne planlægger en Berlinertur  til forår og holder flere gode foredrag i 

vinterperioden. 

Sogneforeningen. 26.1 generalforsamling, 5.3 fastelavn. 8.4 sodavandsdiscotek. Julebelysningen 

var fin sat op, men desværre udsat for hærværk ved Lobæk bro. Indsamlingen i brugsen til køb af 

julebelysningen måtte aflyses pga skærpede regler om offentlig indsamling.   

Dagli'brugsen holdt juleaktiviteter m. bl.a. julesokker og æbleskiver samt champagne og 

kransekage den 31.12.Generalforsamling den 21.3. 
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Menighedsrådet fik nyt tag på præstegården inden jul finansieret af ekstrabevilling fra provstiet og 

tømning af egen kassebeholdning. Færre til julegudstjenester. Man skønner, at det skyldes sne og 

glat føre.  

Børnehaven udtrykte frustrationer over, hvad der sker med skolen og hvad kommer til at betyde for 

børnehavens fremtid? Flyttes børnene andre steder hen? Man vil fortsætte som selvejende 

institution, frem kommunalt styret i håb om at bevare sin frihed. Pt. har man ca 10 småbørn og godt 

25 større = i alt ca. 40 børn i forskellige størrelser. 

 

ad 6 Brug af skolebygninger. Fremtiden? Evt. Rømø-modellen, hvor forskellige brugere lejer sig 

ind. Er det en bedre mulighed med lokaler på Institutionen Løgumgård? Vi forsøger at tænke gode 

tanker og lægger det frem på borgermødet den 31.3. 

 

ad 7 Hjertestarter. Tage beretter, at kursus nr. 6 netop er gennemført og ca. 70 kursister har lært 

førstehjælp og brug af  hjertestarter. Lidt sløj tilmelding til næste kursus 1. og 8. febr. Det forløber 

meget fredeligt med at have hjertestarteren siddende på gavlen i Sognegade 4. Fællesrådet 

bevilgede 5500kr. til en hjertestater, som Tage må køre rundt med og bruge til 'sine kurser'. Tage og 

Jens Jørgensen arbejder på den sag. 

 

Ad 8 Fællesrådsmøde næste gang 14.3. 

 

ad 9 Rene byer. Jens Kr. har ruteplaner og giver oplæg på næste møde. Datoen er lørdag den 26. 

marts (som i Ellum) -Den landsdækkende skidt indsamling er godt nok først lørdagen efter. 

Lokalrådet vil gerne grille efter aktionen. 

 

Ad 10 Eventuelt. Opdatering af vores hjemmeside. Vi må gerne selv lægge noget ind. Jens Kr. vil 

gerne hjælpe. Vedtægtsændring nødvendig ved børnehavens indtræden i fællesrådet.  

 

Næste gang: 

 

Indkaldelse og ordstyrer: Menighedsrådet 

 

Referat:              KFUM-Spejderne 

 

Kaffe og Kage:  Nørre Løgum Missionshus. 


