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 Referat fra fællesrådsmøde  

mandag den 14. marts 2011 

Kl. 19.00 på Nr. Løgum Centralskole.  

 
Til stede: 

Lokalrådet: Kirsten Damm, Lars Petersen og Poul Jørgensen 

Missionshuset: Afbud 

KFUM-spejderne: Jens Kr. Andersen  (Referent) 

Skolebestyrelsen: Ulla Thomsen  

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen. Henning Lorenzen og Heidi Martensen 

Dagli'Brugsen: Tage Nissen  

Menighedsrådet: Henry Hansen  

Løgum Børnegård: Johannes Drejer og Flemming Juhl Søndergård 

 

1. Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt 

 

2. Tilføjelse til dagsorden. 

a. Støtteforening for Løgum Børnegård 

Vil gerne øge interessen for børnehaven. Formålet er, at det skaffes penge til legesager, 

udflugter m.m. Stiftende generalforsamling vedr. oprettelse onsdag d. 25. maj. De vil gerne 

have hjælp til oprettelsen. Der er takket nej til at blive kommunal.  

b. Ændring af vedtægterne: Løgum Børnegård optages i Fællesrådet. 

Der nedsættes et udvalg (Tage Nissen og Lars Birkmose), som skal gennemgå vore 

vedtægter, og komme med et oplæg til næste møde. 

 

3. Opfølgning siden sidst. 

Hjertestartertræner er taget i brug. 

 

4. Orientering fra Lokalrådet. 

Tønder Kommune arrangerer cykeldag – dato ?  Kiss rundsender info, når hun modtager. 

 

5. Borgermøde v. Lokalrådet den 31. marts. 

Kiss orienterede: Dagsordenen indeholder orientering om Lokalrådets arbejde, valg og 

gennemgang af regnskabet. Der skal findes en person til erstatning for Lars Petersen. Der blev 

noteret nogle navne ned, som skal spørges, om de modtager valg.  

Nr. Løgum Centralskole er også et emne. Hvad vil vi gøre uden skole ?  Kiss sørger for 

annoncering.  

Kan Sognegade 5 bruges til samlingssted i sognet (Se pkt. 7 nederst) ? 

 

6. Rene byer aktion lørdag den 26. marts.  

Kiss laver en aftale med kommunen om afhentning af affaldet. I Løjtved laves en lokal 

indsamling, som også slutter ved Kirken. Lokalrådet er vært ved en pølse. Lars Petersen sætter 

det i gang. Jens Kr.  leverer ruterne. 

I Ellum er det Idrætsforeningen, der står for det. 

 

7. Ideer til anvendelse af Nr. Løgum Centralskoles bygninger. 

Det blev drøftet, om Lokalrådets medlemmer er interesseret i en fælles brug. Vi mener ikke, at 

det er økonomisk muligt. Muligheden for en campingplads er nok ikke mulig så tæt på Arrild. 

Vi var så vidt omkring, som privat investor og udvidelse af Renbæk. 

Sogneforeningen vil undersøge muligheden for indtil videre at bruge marken og de eksisterende 

depoter.  
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Fælles lokaler for sognets foreninger: Det skal undersøges, om Sognegade 5 kan købes, 

indrettes med sal, og om økonomien kan hænge sammen. 

Et udvalg blev nedsat: Lars Petersen, Henning Damm og Johs Drejer. De melder tilbage ved 

borgermødet. 

 

8. Nyt fra foreningerne. 

KFUM-spejderne: Har holdt generalforsamling med nogenlunde tilslutning, og ingen problemer 

med at få besat poster. Mandag d. 25. april kl. 14 – 16 startes en afdeling med Familiespejder, 

som henvender sig til de 3 – 6 årige med forældre og søskende. ”Natur, leg og oplevelser” vil 

være det gennemgående i en 2-times møde ca. 2 gange om måneden. 

Skolebestyrelsen:  15/3 Årsmøde,  14 april: Forårskoncert. I denne uge bliver distriktsservice-

leder og SFOdistriktleder ansat. Ulla vil arbejde for, at der fremover bliver mulighed for at 

omdele agitationsmaterialer. 4.-5.april ansættes / afskediges lærere.  

Søndag d. 19. juni fra kl. 12.00 – 16.00 bliver der åbent hus / afskedsresception for skolen.  De, 

der gerne vil hjælpe, giver besked til Tage og Heidi. Der opfordres til, at der kommer 1 – 2 fra 

hver forening, som hjælper.  

Efterløns- og pensionistforeningen:  Plan for resten af året: 11. maj Tur til Gram Slot, 5.- 9. juni 

Tur til Berlin, 16. august Dagstur til Mandø, 8. september Bustur til Lille Malundshave, 4. 

oktober Foredrag, 25. november Julefrokost    

Sogneforeningen:  50 deltagerer ved generalforsamlingen. Holdningen er, at foreningen skal 

fortsætte, selvom skolen lukker.  

Dagli'Brugsen:  Generalforsamling d. 21. marts (Billeter og regnskab i brugsen), 28/5 

Markedsdag på pladsen: Fredag aften er der banko i teltet, lørdag foreslås en fællesspisning 

tidlig på aftenen. Der er ikke sat dato for cykeltur i begyndelsen af sommerferien. 

Menighedsrådet::  Der arbejdes på, at lave en aktivitetshjørne for børn, som bruges under 

gudstjenesten.  

Løgum Børnegård:  Antal børn: 23 børnehavebørn og 19 småbørn. Der rundsendes et 

nyhedsbrev.  Har søgt fonde om tilskud til christianiacykler, så de kan komme afsted med en 

gruppe.  

 

9. Ny mødedato, punkter til ny dagsorden.    24. maj og 12. september 

Aflevering af indlæg til bladet. 

Ændring af vedtægter 

Lokale udviklingsplaner 

Opfølgning fra borgermødet 

 

10. Eventuelt      
Korfirmation d. 1. og d. 20. maj. Flag v/ Lars P., Tage, Finn J., Johannes (Kun d. 20.) 

 

 

 

Næste møde:  

Indkaldelse /ordstyrer: KFUM-Spejderne 

Referat:  Missionshuset 

Kaffe / Kage:  Efterløns- og Pensionistforening 
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