
Referat fra mødet i Nr. Løgum Fællesråd 12.9.11. 

 

Nr. Løgum Missionshus : afbud 

KFUM Spejderne: Jens Kristian og Vera 

Nr. Løgum Sogns menighedsråd: Henry 

Nr. Løgum efterløns og pensionist forening: afbud 

NLS : Henning og Heidi 

Løgum Børnegård: Johannes 

Løgumgårde  Cykelforening: Tage og Hans 

Lokalrådet: Kiss, Kirsten og Poul. 

 

1. Referatet blev godkendt med enkelte bemærkninger: BMX DM er d. 25.9, NLS afvikler 

banko en gang årligt. 

2. Tilføjelser :Det korrekte navn er Løgumgårde Cykelforening. 

3. Opfølgning og evaluering: 

Markedsdag: Det var en god dag med et godt fremmøde selvom der også var torvedag i 

Løgumkloster. Der var 90 til morgenkaffe og 150 til fællesspisning i teltet om aftenen. Godt vi kan 

få det sponsoreret. Fint indslag med gymnastikforeningen. Næste år kræves et symbolsk beløb for 

mad. Tovholder på markedsdagen er Tage, Henning D. og Heidi. 

Åbent hus/afskedsreception skolen: ca. 15o mødte frem for at sige farvel til Nr. Løgum 

Centralskole. Det var en hyggelig dag. Godt med pølsesalg i gården og kaffe indenfor. 

 Afvikling af skolen/Dagli´Brugsen: Brugsen havde sidste åbningsdag 14.5. De havde 

 et godt restsalg til markedsdagen samt 5 kr. salg 10.6. Børnehaven, spejderne og        

 sogneforeningen fik efterfølgende mulighed for at gå restlageret igennem. 

 Overdragelse til Lars Tømrer foregik 1.8. De endelige tal kommer i september. 

 Skolen: alle møbler og flyttekasser flyttet i sommerferien, så skolen er tom. Der er året 

 ud linedance og skak på skolen. Skolen udbydes til salg i løbet af efteråret.  

 Vi havde en god sidste skoledag og fælles sommerfest 16.6. Eleverne trives godt i  

 Løgumkloster. 

  

4. Lokalt samlingssted: der er forskellige muligheder: konfirmandstuen, Tohytt, 

 Missionshuset, Ellum forsamlingshus, Klosterhallen. En udvidelse af konfirmandstuen blev drøftet. 

Vi ser tiden og behov an. 

5. Lokalråd orienterede om flg.: 

stiudvalg- har møde med lodsejere v. Skovbrynet angående bro. 

Flagudvalg-har mistet en postkasse. Der opsættes en ny. 

Bladudvalg- deadline 16.9. 

Det blev besluttet at lokalrådet indkøber infostandere. Placeres i graverhuset, vi er selv ansvarlige 

for opsætning og nedtagning. 

Der er dialogmøde i landdistriktsrådet 3.10. i Klosterhallen. 

Landdistriktsudvalg- hvert lokalråd har fået 5000,- til drift. 

Der er ansat en ny medarbejder: Anne Mette Petersen. 

Konference landdistriktsudvalg aflyst grundet valg. 

Folder danske landsbyer-workshop for alle sendt rundt. 

Projekt for unge- gik til spejderne. 

6. forslag til ændringer i udviklingsplanerne: Kiss udleverede et eksemplar som vi 

gennemgik og rettede til. Kiss arbejder videre med dette. 

7. kommende arrangementer: Missionshus 100 års jubilæum 16.9. Åbent hus. 

 Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost 18.9. NLS høstfest 24.9. 

 Tage tilbyder  genopfriskningskursus med hjertestarter afvikles evt. i Tohytt. 

 

8. julebelysning: der mangler 10 kæder af 200,-. Flere har givet tilsagn om at de vil 



sponsorere. 

Henning og Heidi spørger sponsorer.  Menighedsrådet sponsorerer et juletræ – et pænt et.... 

9. nyt fra foreningerne: 

spejderne haft papirindsamling. Flyttet containere hen til brugsen. Der kommer rigtig meget papir 

ind. Familiespejd har 9 deltagere. Går på facebook. Vedr. byggeri er materialet sendt ud til 

håndværkere. Kanoudlejning har været lidt mindre i år. 89 medlemmer i alt. 

NLS haft sankt hans og traktorringridning med god opbakning. Træk er blevet udgiftstungt, så vi 

finder ud af, om det skal udvikles eller afvikles. 

I cykelforeningen cykles der hver mandag frem til 1.10. Der er mellem 10 og 15 deltagere. Der er 

indtil dato cyklet 2935.52 km. Der er investeret i veste med logo. 

Menighedsrådet: orglet har skimmelsvamp-blir behandlet. Nyt kulturtilbud sammen med Hostrup, 

Øster Højst og Bedsted med læsekreds. Start   12.10 i Bedsted. 

Løgum Børnegård har fået opsat et flot skilt på gavlen. Generalforsamling 22.9. 

Støtteforeningen arbejder bl.a. med dåseindsamling. Indkøbt 2 Christianiacykler. Der er lavet en 

omfordeling af børnegrupperne. 

10. Punkter til næste møde: 

Kommunens bosætningskoordinator Pia Lassen inviteres til at deltage. Vi ønsker hun fortæller om 

sit arbejde. Jens Kristian kontakter hende. 

Der laves en aktivitetskalender for børn og unge. 

11. Evt. et træ i Sognegade er kørt ned. Kiss undersøger, hvem der indberetter til 

kommunen.  

Der er busproblemer ved distriktsskolen 2 gange ugentlig. Lokalrådet følger op. 

Næste møde er d. 6.2. 12 kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

   

  indkalde og være ordstyrer: Sogneforeningen. 

  Referat: Løgum Børnegård 

  Kaffe/kage: Løgumgårde Cykelforening. 

 

Oversigt og den rigtige rækkefælge af deltagere fremgår i starten af referatet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Heidi Martensen 


