
Referat fra fællesrådsmøde d. 8. juni 2009 

 

Til stede: 

Lokalrådet: Poul Jørgensen 

Missionshuset: Anders Nissen, Lars Birkmose (Mødeleder) 

Spejderne: Vera Jørgensen, Jens Kr. Andersen: (Referat) 

Menighedsrådet: Henry H. Hansen, Jens Jørgensen: (Kaffe, kage) 

Skolebestyrelsen: Ulla Thomsen, Erik Clausen 

Efterløns- og pensionistforeningen:  

Sogneforeningen: Heidi Martensen, Henning Lorenzen  

Brugsen: Tage Nissen, Hans Schmidt 

 
1) Velkomst. Lars Birkmose bød velkommen. 

 

2) Godkendelse af referat.  Referatet blev godkendt. 

 

3) Tilføjelser til dagsorden.  Evaluering af Markedsdag d. 6/6.  

  

4) Opfølgning siden sidst:  
Velkomstfolder Folderen er færdig og sendt videre til Landdistriktsudvalget. 3-fløjet A4 blad.  

Fællesblad: Klar til at indsamle annoncer. Indtægten herfra går til at producere næste blad. 

Består af 24 sider i A5 størrelse, som udsendes i november i år. Der var et ønske om, at det blev 

udsendt tidligere, så nyt fra f.eks. generalforsamlinger kan komme med. 

  

5) Nyt fra Lokalrådet.  Ingen møde siden sidst:  

Stiudvalg: Har gået rundt på markveje. Vongshøj-stien mangler en renovering, og 

toiletbygningen er endnu ikke repareret siden branden.  

Trafiksikkerhedsudvalg: Ellum: Manglende lys ved cykelskur, Passage af hovedvejen (Tunnel).  

Løgumgårde: Trafikmålinger på Lobækvej som viste en hastighed på 49 km/time, måling på 

Nørregade ved gartneren er der ingen tilbagemelding fra. 

Kloakdæksler, fortove undersøges af udvalget senere. 

 

6) Fællesrådet rundt:  

Menighedsrådet:  Har holdt friluftsgudstjeneste – god ide, men ikke stor tilslutning. 

Offentligt budget- og regnskabsmøde med ringe tilslutning: Budget i 2010 på 1.768.000 kr. 

deraf 1.455.00 i kirkeskat.  

Skolebestyrelsen:  2 medarbejdere stopper efter sommerferien. Der bliver ikke ansat nye, da 

der netop er ansat èn ny. Faldende elevtal – forventer 123 i det nye år. 2 klasselokaler renoveres 

i ferien. Nye stole til de 2 mindste klasser. Skolen har et godt ry og kører godt. 

Spejderne:   Shelter er blevet indviet med stor tilslutning. Stabilt tal fra 7. klasse. 

Fælles sommerlejr, men seniorspejderne tager til Harzen. Ledere har været på besøg i 

børnehaveklassen en dag for at køre aktiviteter – god arrangement. 

Missionshuset:  Et møde før sommerferien. Holder møde ca. 1 om måneden.  

Efterløns- og pensionistforeningen: - 



Nr. Løgum Sogneforening: Har afholdt en god dag med ringridning. Kommende datoer: Sct. 

Hans fest d. 23. juni, 4. juli traktortræk, 1. august traktorringridning, 12 september Høstfest.    

25 års jubilæum i oktober. 

Dagli`Brugsen:  Generalforsamling m. 45 deltagere i marts, Brugsen kører godt med 

positive udsigter for fremtiden med god opbakning.   Markedsdag d. 6/6: Havde sendt 

indbydelse til bl.a. erhvervsdrivende, men ikke stor interesse for at deltage. Der bør annonceres 

– det blev foreslået, at sende en seddel med ud sammen med Kirkebladet.  På dagen blev det 

foreslået, at forlænge arrangementer: Kaffebord, helstegt pattegris kl. 13.00 eller kl. 17.00. 

Hver forening bedes drøfte, hvordan det evt. kunne lade sig gøre. Der kom en opfordring  

 

7) Eventuelt:  

Tak til dem, der har flagret ved begge konfirmationer. 

Evaluering af Affaldsindsamling: Kun få deltagere udover spejderne. Der blev samlet meget 

skidt. Hvis det skal gentages, bør det være samme dato som i Kloster og Ellum (Lands-

indsamlingen foregår søndag d. 18. april 2010).  

Landsby-smiley: Det blev foreslået, at vi undersøger mere, hvad ordningen går ud på.  

Tilskuddet fra Velfærdsministeriet: Der er kun et år tilbage. Der blev snakket om 

informationstavler ved bl.a. Brugsen: Heidi undersøger priser for tavler og streamer. Forslag 

afleveres til Lokalrådet.   

 

Mødet sluttede kl. 20.40. 

 

Dato for næste møde: Mandag d. 7. september 

 

 

 

Indkaldelse / Ordstyrer: Spejderne 

Referat: Menighedsrådet 

Kaffe / Kage: Skolebestyrelsen 

 

Husk: Foreningerne skal have beskrevet foreningen og lavet årsprogram og sende den til 

Kirsten: kissdamm@mail.dk  senest 15. august. 

mailto:kissdamm@mail.dk

