
Referat fra Fællesrådsmøde 

mandag den 6. maj 2013 kl. 19.00  

 i konfirmandstuen 

 
 

Sendt til: 

Missionshuset Lars Birkmose 

  Anders Nissen 

Spejderne Jens Kr. Andersen                Referent 

  Vera Jørgensen 

Menighedsrådet Henry H. Hansen 

Kasserer Jens Jørgensen 

Efterløns- og pensionistf. Kirsten Damm 

  Kirsten Petersen 

Sogneforeningen Helle Nielsen 

  Klaus Nissen 

Lokalrådet Kirsten Damm 

  Kirsten Nissen 

Ellum Poul Olin Jørgensen 

 Åge Larsen             (Fraværende) 

  Christian P. Schmidt 

Løgum Børnegård                                 Deltog ikke i mødet  

   

Løgumgård Cykelforening 
Kirsten Beck 
Hans Schmidt 

 

Indkalder og ordstyrer: Missionshus 

Referent: Spejderne 

Kaffe og kage: Menighedsråd 

 

1.Godkendelse af referat fra d. 14. januar 2013 
 Referatet blev godkendt 

 

2.Tilføjelse til dagsorden. 
 Ingen tilføjelser 

 

3.Opfølgning og evaluering af arrangementer siden sidst 
Årsmøde i Lokalrådet med en skuffende tilslutning. Kirsten Nissen blev genvalgt.  

Der var en rigtig god orientering fra Tirslund Lokalråd.. De har nogle arrangementer, hvor 

der er stor tilslutning. 

Affaldsindsamlingen med 38 deltagere. Når der deltager så mange, kan det overvejes at 

udvide området, hvor der samles. I Ellum blev det aflyst p.g.a. sne.  

 

4.Hvordan går det med Nr. Løgum skole 

 Birgitte Anker siger, at der ikke er nyt i sagen. Den er stadig til salg.  

 

5.Nyhedsbrev – hvordan går det med det? 
Der lægges en seddel ved landsbyfesten, hvor man kan skrive sig på som modtager. Der 

opfordres til, at alle foreninger sender lidt til nyhedsbrevet. Næste brev udkommer i midten 

af maj (Deadline torsdag d 16. maj kl. 18.00)og i slutningen af juni. 



 

6.Sognefesten 
Torsdag: Banko, Fredag: Sodavandsdisko, Cykelforeningen står for morgenmad. 

Børnegården har tombola, Springgymnastik, Historisk Forening. Lørdag aften 

fællesspisning, hvor der kun betales for drikkevarer. Der er tilmelding til fællesspisning. 

Hvis nogen gerne vil sidde sammen, opgives det ved tilmelding. Bagekonkurrence.   

Der kommer ingen hoppeborg p.g.a. sikkerheden.  

Spejdere: De 2 yngste grene overnatter i mastesejl på pladsen, Der sejles med tømmerflåde 

på åen, samt flere mindre aktiviteter på pladsen. 

 

7.Ellums fremtid i fællesrådet 
Ellum Forsamlingshus vil have gavn af et større samarbejde. De øvrige foreninger opfordres 

til at deltage i Fællesrådets møder.  

   

8.Nyt fra lokalrådet 
Fælles møde for Lokalråd i området, som foregår i Nr. Løgum. Der skal bl.a. snakkes om 

funktionen med landsbypedel.  

Besøg af Naturbussen i uge 44.  

Der er kommet et tilbud på 114.000 kr. for en bro over Lobæk ved Skovbrynet. Dertil skal 

lægges et fundament.  

I Landsdistriktsudvalget er der lavet et årshjul, hvor de forskellige møder et placeret.    

 

9.Nyt fra foreningerne 
Missionshus:  Generalforsamling med genvalg. Derudover er der månedlige møder. 

Spejdere: Avisindsamling med 7.400 kg indsamlet, sommerlejr på Møntervang ved  

 Åbenrå. Det faldende børnetal kan mærkes. 

Menighedsråd: Foden til flagstangen er brækket – er udskiftet med en ny stang med nyt flag. 

 Godt samarbejde i rådet. Det er tanker om en tilbygning til konfirmandstuen, da der 

 mangler plads. Det skal vurderes, om skoven skal sælges. D. 16. er der offentlig 

 budgetmøde, hvor ideerne skal fremlægges.  

Efterløns- og pensionistforening: Har haft et spændende besøg på et bryggeri i Flensborg.  

 Tur til Thüringen i fremtiden. Der arbejdes med kalenderen for det nye år.  

 Ca. 150 medlemmer.  

Sogneforeningen: De næste arrangementer planlægges: Sct. Hans, hvor Ole Caspersen er  

 taler, Traktortræk. 30 års jubilæum til næste år, hvor traktortræk har 25 års jubilæum. 

Ellum: Sommerfest d. 28. juni med ringridning, ny i bestyrelsen i Ungdoms- og Idræts- 

 forening samt i en forening mere. Onsdag er den årlige ”Tur i det blå” med 40  

 deltagere i bussen. Høstfest kommer senere.  

Løgum Børnegård: Arbejdsdag, hvor der blev malet og repareret. 

Løgumgård Cykelforening: 10 – 12 cykler hver mandag aften uanset vejret. Fælles cykeltur  

 for alle onsdag d. 3. juli kl. 19.00.  

 

10. Punkter til ny dagsorden og mødetidspunkt. 
 Evaluering af Sognefest  

 Nyt vedr. Nr. Løgum Centralskole 

 

11. Eventuelt  

Næste møde:    Torsdag d. 12. september kl. 19.00 

Indkalder og ordstyrer: Spejderne 

Referent: Menighedsrådet 

Kaffe og kage: Efterløns- og Pensionesterne 

 


