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Referat fra møde i Fællesrådsmøde  

mandag den 26. marts 2012 kl. 19.00  

i Konfirmandstuen 

 
 

Sendt til: 

Missionshuset Lars Birkmose - afbud 

  Anders Nissen - afbud 

Spejderne Jens Kr. Andersen 

  Vera Jørgensen 

Menighedsrådet Henry H. Hansen 

Kasserer Jens Jørgensen 

Efterløns- og pensionistf. Kirsten Damm 

  Kirsten Petersen 

Sogneforeningen Klaus Nissen - afbud 

  
Henning Lorenzen – afbud – Peter 
Andersen deltog istedet 

Lokalrådet Kirsten Damm 

  Kirsten Nissen 

Ellum Poul Olin Jørgensen - afbud 

 Åge Larsen - afbud 

  Christian P. Schmidt - afbud 

Løgum Børnegård Hella Gehrt - afbud 

  Johannes Dreier 

Løgumgård Cykelforening 
Tage Nissen - afbud 
Hans Schmidt - afbud 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 06.02.12. 

Under pkt. 3 Aktivitetskalender for børn og unge skal tilføjes, at i august måned arrangerer 

pensionistforeningen gamle lege. 

 

2. Tilføjelse til dagsorden. 

Under pkt. 7 drøftes også affaldsindsamling. 

 

3. Opfølgning og evaluering af arrangementer siden sidst 

Efterløns- og pensionistforeningen har afholdt generalforsamling. Kirsten Damm blev valgt som ny 

formand. 

 

Sogneforeningen har fået ny formand, det er Helle Nielsen. 

 

4. Blomstrende landsby og affaldsindsamling 

Kirsten Damm og Kirsten Nissen deltog i Tønder Landdistriktsråds fællesmøde i Klosterhallen den 

15.3. Et af punkterne var blomstrende landsbyer, som bl.a. handler om lave udviklingsplaner på en 

anderledes måde. 
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På mødet i Klosterhallen var der også orientering fra Mogens Gabs om infoland – hjemmesiden, og 

en ildsjæl fra Ballum fortalte om Ballums lokalrådsarbejde og organisering. Bl.a havde man en 

fundraiser gruppe, som søgte midler til alle foreningerne. En idé som Lokalrådet tager med til 

årsmødet. 

Endvidere var der en fra Branderup, som fortalte om planerne for en landsbypedel ordning. En 

ordning som man kan bruge på mange forskellige måder. I Branderup er der planer om at lave noget 

i samarbejde med kommunens Jobcenter, hvor også nabo landsbyerne skal inddrages. Et projekt 

som vi sikkert hører mere om på et senere tidspunkt. 

 

Affaldsindsamling søndag den 22. april kl. 11: 

Jens laver en indbydelse. Opsamlingen sker i Løgumgårde by. Ellum laver deres egen indsamling. I 

år giver Lokalrådet præmier for flest indsamlede kilo. 

 

5. Nyhedsbrev 

Kun få har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Vigtigt, at vi holder emnet varmt og opfordrer til at man 

tilmelder sig. 

Information om nyhedsbrevet er udsendt til alle i spejdergruppen. Der var en opfordring til at 

Menighedsrådet sætter en notits i kirkebladet om nyhedsbrevet. 

Hver forening skal huske at maile input til Hella på hella.gehrt@hydro.com  

 

6. Sognefest 

Torsdag den 31.5 holdes bankospil i teltet.  

Fredag afholdes sodavandsdiskotek for børn fra kl. 18.30-21.  

Lørdag er der morgenkaffe og fællesspisning om aftenen - lignende arrangementet sidste år. Poul 

Erik Martensen og Helle Nielsen sponsorer tilbehør til morgenkaffen. Cykelklubben ordner det 

praktiske. Lørdag aften sponsorers kødet. Om lørdagen laver Løgum Børnegård et cykelløb. Ellers 

vil der lørdag være markedsdag som sædvanligt. 

 

Der var enighed om, at der sættes en fælles annonce i Digeposten. Lokalrådet betaler i første 

omgang. Udgiften fordeles bagefter blandt foreningerne.  

 

Flag til Sognefest:   

Peter Nielsen vil ordne det. Kirsten Damm spørger Tage Nissen, om hvor han plejer at søge mv. 

 

Hvis arrangørerne har brug for hjælp, må de sige besked til Fællesrådets medlemmer for hjælp. 

 

7. Orientering fra Lokalrådet.  
Der henvises til pkt. 4. 

 

8. Nyt fra foreningerne.  
Spejderne: 

Har afholdt generalforsamling og valgt ny formand. Det er Kim Martensen. Spejderne tager på 

korsplejr til sommer. De yngste skal på lejr i Kristi Himmelfartsferien. Der samles masser af aviser 

ved avisindsamlingerne.  

Søndag den 16. september arrangeres et bilorienteringsløb for alle der har lyst– en familietur.  

 

Spejderne skal også på virksomhedsbesøg på Broderup Mejeri – Naturmælk. 

 

Pensionistforeningen:  

11. april bustur til Flyvestation Skrydstrup 

10. maj bustur til Schleswig 

17.-21. juni 5 dages tur 
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Sogneforeningen: 

Foreningen afholder ikke mere Fastelavnsfest. Foreningen opfordrer til, at Børnegården overtager 

dette arrangement. 

 

Lokalrådet: 

Arrangerer byløb den 14. maj – Kend din by – fra kl. 17. Det er meningen at lokale borgere spørges 

om at stå post. Målgruppen er 1. – 7. klasse. Søskende og forældre må gerne deltage. Der vil være 

præmier til deltagerne. 

 

Lokalrådet har modtaget et brev fra Bjarne Østerlund vedr. bladet. Der er flere gode idéer, men nu 

udgives bladet ikke mere. 

 

Årsmøde den 17. april kl. 19 i Ellum Forsamlingshus. Pris kr. 30. Programmet indeholder 

orientering om Lokalrådets arbejde. Orientering om udviklingsplanen og drøftelse af evt. nye idéer 

til planen. Regnskab og valg er også på dagsordenen. 

 

Børnegården:  

Flemming Søndergård er stoppet som formand. Hella er genindsat som formand. 

 

Cykelforeningen: 

Starter sæsonen på mandag den 2.4.12 kl. 19. 

 

9. Punkter til ny dagsorden.     
  

Næste møde afholdes torsdag den 6. september kl. 19. Henry spørger om lån af lokalet. 

Punkter:  

Evaluering af Sognefest 

Julelys 

Nyhedsbreve 

 

Indkaldelse / ordstyrer: Cykelforeningen 

Referat:    Lokalråd 

Kaffe / Kage:    Missionshus 

 

10. Eventuelt      
 

Flagopsætning til konfirmation: 

Tage Nissen søger om flag og ordner det praktiske. Der er konfirmation Bededag den 4. maj 

(Agerskov) og søndag den 6. maj. Jens Kr. Andersen hjælper til den 4. maj. Hans Petersen vil 

hjælpe den 6. maj, sagde Kirsten Petersen. Opsætning skal ske kl. 8.30. Finn Jørgensen hjælper 

også til begge gange, sagde Vera Jørgensen. 

 

Der opfordres til, at referatet fra Fællesrådets møder udsendes senest 8 dage efter mødet. 

Dagsordenen skal ud 8 dage før mødet. 
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