
                                Løjtved, den 10. januar 2014. 

     (pinligt med datoen!) 

Referat fra Fællesrådsmøde, Torsdag den 12. sept. 2013  i 

Konfirmandstuen. 

Til stede: Anders N., Jens Kr. A., Vera Laur., Kirsten N., Kirsten D., Kirsten P, Kirsten B. og Henry H. 

Ad 1 ok. 

Ad 2 ok. 

Ad 3 Sognefest. 

Generel god tilslutning, banko ca. 70. Der kunne have været flere. 80 børn til disco, flere fra Kloster,  Ca 
100 til morgenkaffe. Fint vejr til markedet lørdag, godt kaffebord trækker folk til. Ca. 250 til 
aftenspisning. 

Forbedringer: Ophængt program, hvor indslagene er bekendtgjort. Mere information ud, - i januar 
nyhedsbrev. 

Ad 4 Sogneforening vil gerne leje ”marken” ved skolen, hvor legepladsen var, men der er endnu ingen 
afgørelse om anden brug af skolen. 

Ad 5. Ca 60 får brevet. –bekendtgøre ved vore arrangementer om det. Næste i okt. – nov.  Og i jan. 

Ad. Vi skal som foreninger blive dygtigere til at skrive om stort og småt. Landdistriktsudvalget betaler, 
men Jens Kr. A. og Erik Clausen har arbejdet med hjemmesiden. Flere informationer og billeder gør den 
interessant. Er der brug for et lille kursus for afsendere af materiale til hjemmesiden mandag den 28. okt. 
Kl 1l8.30 – 19.30 i konfirmandstuen? 

Ad 7. Kiss  orienterede om møde med andre lokalråd i gl Kloster Kommune her, hvor de fleste (-Bedsted) 
mødte op. Orientering fra de forskellige. Et godt møde, som bør gentages årligt. Der arbejdes fortsat med 
broprojekt over Lobæk ved Skovbrynet – Roostvej.  Stien fra P-plads ved A25 – til Vongshøj trænger 
hårdt til renovering. Idé med landsbypedel eller frivilligt arbejde? 30/10 kl 17 Syng sammen Ung og 
Gammel i konfirmandstuen. Dialogmøde med Tønder Kommune om teknik og miljøudvikling, forskellige 
stiprojekter i gang, især cykelstier. Plan om vindmølleområder udskudt til 2015. 30/9 konference i 
Branderup om understøttelse og udvikling af landsbysamf. –Via vores hjemmeside er der kontakt til Info-
landstanderen. 

Ad 8. Program for Efterløns- og pensionistforening uddeltes. 152 medl. pt. –Også folk fra Kloster, som ikke 
er herfra. Forskellige ture her i sommer, bl.a. besøg hos Engelbrecht i Ansager. 

Cykelforening. Mandagscykling med 12 -14 deltagere. 30 til familieaften 3. juli. 

Menighedsråd. Skovsalg for at financiere udvidelse af konfirmandstuen. Orgelrenovering og –udbygning. 
Nedsættelse af fredningstid på kirkegården. 

Missionshuset. Månedlige møder i fast gænge. 



Spejdere. Faldende medlemstal. Arrangemntet spejder for en dag på lørdag i Løgumgårde. Stopper med 
udlejning af Tohytt til juli 2014. Hytten renoveres, ideer om bålhytte. Chr. Lagoni har overtaget 
gruppelederopgaven efter Erik Clausen. Avisindsamling giver ca. 15.000 k.r årligt. 

Børnegården ikke repræsenteret. Hvorfor? 

Ad 9 Næste møde Mandag den 13. jan i Konfirmandstuen. HH spørger. 

Ad 10 Alle foreninger, der har CV-nr. skal have digital postkasse inden 1. nov. (www. Virk.dk / postkasse.) 
Der findes vejledning på www.frivillig.dk.    

Næste møde: Indkalder og ordstyrer: Menighedsråde 

 Referent: Efterløns- og Pensionisforening  

 Kaffe og Kage : Sogneforeningen 

 (næste for tur: Lokalrådet)  

 

 


