
Referat af fællesrådsmødet 7. sept. 2009. 

Fremmødte: 

Lokalråd: Kirsten Damm og Lars Petersen 

Missionshuset: Lars Birkmose 

KFUM-spejderne: Jens Kr. Andersen 

Menighedsrådet: Henry H. Hansen (referent) 

Skolebestyrelsen. Erik Clausen og Ulla Thomsen 

Efterløns- og pensionistforeningen: Rita Lagoni 

Sogneforeningen: Heidi Martensen og Henning Lorenzen 

Daglibrugsen: Tage Nissen og Hans Schmidt 

 

ad1) Velkomst v. Jens Kr.A. 

ad2) Dagsorden godkendt. 

ad3) Refr. godkendt. 

ad4) Senere på aftenens dagsorden. 

Ad) Kiss Damm fremlagde fra kommunens ret fyldige værk om Lokale Udviklingsplaner. Der var 

dels en analyse af forholdene, visioner for fremtiden og en handleplan. For nylig er den ny titel: 

landsbypedel opstået og den nyudnævnte i (vist) Glejbjerg var i medierne. Han gør ’noget af det 

kommunen ikke bare gør (mere)’. Fx buskørsel, vedligeholdelse af grønne områder, passe service-

butikker, sociale opgaver. Hertil kommunal lønnet. –Derudover passe folks hus og have på regning. 

TK siger nej til landsbypedeller af økn. grunde. Begrebet ’blomstrende landsbyer’ med en skala- 

inddeling 1 – 5 stjerner i pointgivning blev også forklaret. Forskellige forhold og aktiviteter kræves 

for at opnå status. For at få klarlagt, hvad vi gør/kan vi gøre her hos os, er der planlagt et 

borgermøde den 9. november. 

 

Vort fællesblad er under udarbejdelse. - De sidste indlæg undervejs. 

 

Aktiviteter: Virksomhedsbesøg. 23. sept. kl. 19.00 omvisning på Bofællesskabet Løgumgård. 

                       

                    Borgermøde den 22. okt. på NLC. Marianne Levinsen, Århus: Vækst i lokalområdet.  

                                                                           By- og landdistrikter i fremtiden, veje, skoler,      

                                                                           service mm. (pris 14.000 kr). 

                    Borgermøde mandag den 9. nov. På NLC. Hvad kan vi gøre mht, kommunens Lokale 

                                                                            Udviklingsplaner.                                      

                    Virksomhedsbesøg tirsdag den 24. nov. Besøg i Gavegalleriet, Enghavevej. Glög og  

                                                                            schokolade. 

   

Kommunen udlåner grunde, flag mv. til div. arrangementer (Ca. som i Løgumkloster Kommune). 

Vi forsøger at vedhæfte referatet en Fil med oplysningerne. 

 

Der er søgt penge til julebelysningen i Løgumgårde i år (ved TK) Hvor mange penge har fællesrådet 

i kassen ? Jens Jørgensen oplyser at der 31/12 stod 9813 kr. og der er ikke brugt noget i år. – Der 

forsøges også belysning af Nørregade i år.. 

Ole Beck har fået overdraget  pærer og lampeglas til lamperne ved byens indfaldsveje, ’byporte’. 

Der trænges til eftersyn. HHH giver Ole besked. 

Heidi har us. priser for at få lavet streamers til biler med lokalt www. Adresse på. 50 stk. 25 kr pr 

stk. 100 stk. 20 kr. pr stk. det us. også pris på opslagsreklame på brugsens gavl, og pris for 

fritstående info-stander. Når priserne er i hus, søges om penge til køb. 



Hæftet: ’Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune’ er udkommet.. vi får skaffet nogle 

pakker til at lægge frem. 

 

Ad6. Menighedsrådet. Der er to konfirmandhold i vinter, den lokale og fra Agerskov kristne           

         Friskole. 

         Mini konfirmander for andet år begynder efter efterårsferien. 

         Koncert med ukrainsk orkester søndag den 20. sept. Kl. 19.30. 

         Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost søndag den 27. sept. Kl. 10.00. 

         

 Skolebestyrelsen: godt med ny engageret skoleleder, ca. 120 elever. Personalet har klaret 

besparelseskravene selv, så det ikke går ud over undervisningen. 

Forældre-intra er ved at være i gang, dvs. kontakt på e-mail-bacis.    

 

Spejderne. 84 medlemmer pt. God fælles sommerlejr. I gang med at planlægge næste års 

sommerlejr. Kanosejladsen har været fin i år. 

 

Missionshuset: møde afholdt i aug. Høstfest i september. 

 

Efterløns– og pens: Fin tur til Tjekkiet i juni med 41 deltagere. Til høstdage på Hygum 

Hjemstavnsgård. 20. sept. deltages i frivillighedsmesse i Klosterhallerne. 24. sept. Peter Jessen 

TK: Forebyggende Sundhed. Fælles med flere foreninger: Møde med Gert Eilrich, Radio-syd, 

i Højst. Senere Københavnertur med teater: West-side Story. 

 

Sogneforeningen: Fint vejr og god tilslutning til Sankt Hans fest, traktottræk, ringridning. 

Ingen høstfest, men 25 år jubilæumsfest i Laden på Nørregade lørdag den 27. okt. Reception 

på selve dagen torsdag den 15. okt. På NLC. Indbydelse uddelt til foreningerne..      

 

Daglibrugsen: fredag den 3. juli cykeltur i omegnen og  hygge på P-pladsen bagefter. Flere 

kunne deltage. Var annonceringen OK? Der er flere datoer i aktivitetskalenderen. Der ser ud 

til at blive overskud på årsregnskabet! (Fællesrådet gratulerer!)     

 

Ad7 a) Hjertestarter. Hjertestartere findes flere steder rundt omkring. Fx på plejehjemmet i Bedsted 

og Ballum. Ved Klosterhallerne. Tage Nissen er primusmotor for at vi også får en købt her. 

Der skal uddannes et korps af hjælpere, der kan betjene apparatet. Kursus over 2 aftener til en 

pris af 150 kr pr deltager. Max 15 på et hold. Der annonceres på vores hjemmeside Løgum-

Ellum. Det skal tænkes igennem, hvor den skal placeres og fx ét tlf. nr. med viderestilling til 

’vagthavende’ . Tage bestiller et apparat og fællesrådet betaler. Nu tilbud på 10.000 kr + 

moms = 12.500 kr. Til en begyndelse må starteren i dagtimerne være i Tages bil (som hans 

hjertebarn)!  Han er så rede til at rykke ud med den. Tages tlf.nr. er 2334 1917. Det skal være 

kendt af ethvert barn i vort sogn!    

 

         b) Opfordring til bruge vores hjemmeside til Indbydelser mv v. foreningsarrangementer mv.  

         Erik og Jens Kr. vil være behjælpelige, hvis det er sendt til dem elektronisk! 

 

Næste Møde 25. januar i konfirmandstuen kl. 19.00. 

 

Indkalder: Menighedsrådet. Referat: skolebestyrelsen. Kaffe og kage: Efterløns- og pensionister. 

 


