
Referat fra Fællesrådsmøde 

Mandag den 13. januar 2014 kl. 19.00 

I konfirmandstuen. 

Til stede: Poul, Helle, Claus, Hans, Lars, Kirsten P., Kirsten B. 

Mikael, Jens J., Henry, Jens Kr., Vera, Kirsten N., Kirsten D. 

Fraværende: Anders, Åge og Christian   

1.  Godkendelse af referat fra 12. sep. 2013. Sogneforeningen deltog ikke i Fællesmødet 

sidste gang og ville gerne have uddybet de nævnte forbedringer af Sognefesten. Det er 

vigtigt, at datoen for Sognefesten kommer ud i god til og at der løbende reklameres for 

festen i nyhedsbrevet. Alle foreninger må gerne komme med arrangementer i løbet af 

Sognefesten. Det er en fordel at der står kl. slet på programmet, så alle kan se hvornår 

tingene foregår. Referatet blev godkendt. 

2. Der var ingen tilføjelser til dagsorden. 

3. Opfølgning og evaluering af arrangementer siden sidst. 

Lokalrådet har arrangeret ”Syng sammen ung og gammel” og Efterløns- og 

Pensionistforeningen stod for det praktiske. Der var kun 12 deltagere og ingen børn og 

unge. Men et meget hyggeligt arrangement. Hvis der bliver lavet et arrangement igen, 

prøver vi at ændre starttidspunktet til kl. 19.00. 

4. Nyt om Nr. Løgum Skole. Nu lige bliver skolen brugt til hjælpemiddel depot. 

Forskellige interesserede er blevet vist rundt på skolen, måske er også hjemmeværnet 

interesseret. Vi håber det ender med nogen som kan bruge bygningen. 

Sogneforeningen arbejder på, at få en lejekontrakt med Kommunen på legeplads området 

Kommunen har forespurgt om Agiliti klubben kan bruge marken ved skolen, fordi deres 

område ved Dammen er for ujævnt. Sogneforeningen giver kommunen en tilbage melding 

efter deres generalforsamling. 

5. Nyhedsbrevet. 

Nu er det ca. 92 husstande/personer, som får nyhedsbrevet. Det er flot. Virksomhederne eller 

andre interesserede kan opfordres til at komme med oplæg i nyhedsbrevet. Måske kunne 

billederne være lidt større. Der kunne godt have været noget om fjernvarmen, opgravning 

o.s.v. Vi skal reklamere for nyhedsbrevet, når vi har nogle arrangementer. 



6. Hjemmeside. 

Husk at sende til hjemmesiden når det sker noget rundt omkring.  Ikke i PDF format, men 

word og vedhæftet billeder så tekst og billeder er hver for sig. 

Der kunne stå mere til turisterne om byen, kirken og andre ting, som de kunne se. 

Der bliver afholdt kursus om, hvordan vi selv kan sætte ting ind på hjemmesiden, tirsdag d. 

18. februar kl. 19.00 i Tohytt. 

7. Nyt fra lokalrådet. 

Der holdes årsmøde d. 24. marts kl. 19.00 i Ellum forsamlingshus. Dagsorden ifølge 

vedtægterne. Kiss og Poul er på valg. Hvis det kan lade sig gøre kunne Jens Kr. vise 

hjemmesiden frem, for at få flere til at bruge den og vise deltagerne hvordan den kan 

bruges. 

Stiudvalget er ved at søge tilladelse til broen hos kommunen. Der er møde med lodsejerne d. 

27. januar. 

Flagudvalget har aftalt, at de ikke holdt møde i november 2013. Men fortsætter som sidste 

år bare med de nye flagdatoer. Ole er snor holder 

Nyt fra Landdistriktsudvalget: (LU) 

Den 4 landsbypedel er ansat for Møgeltønder, Højer, Bredebro, Ellum, Jejsing og Abild. Der 

ansættes en bypedel for hovedbyerne, som LU ikke skal betale. 

Der har været 2 kurser i nyt redigeringsværktøj til infoland. 

Der er indkøbt en mobil TV-skærm, til visning af Tønder på tavlen til indendørs brug. Pt. er 

den i Tønder. Den kan lånes og afprøves, hvis der ude i Lokalområderne påtænkes at købe 

sådan en. 

Tønder kommune kom ikke med i projektet som bredde idrætskommune. 

Kultur- og Fritidsudvalget udsender nyhedsbrev til Lokalråd og foreninger. 

Der er valg til LU d. 22. januar. Der vælges 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver af de 

gamle kommuner.  Vedkommende sidder i udvalget i 4 år. 

Der var ikke nok deltagere til Tour de Tønder i september måned. Nu forsøges Touren 

gennemført d. 1. marts. 

Ballum Lokalråd har fået penge til at undersøge, om projekt Kajakcenter kan lade sig gøre. 



8. Nyt fra foreningerne. 

Efterløn- og Pensionist Foreningen har deltaget i arrangementet, ”Syng sammen ung og 

gammel”. Til julefrokosten var der 64 deltagere.  Ebba Fallesen kommer d. 15. januar og 

fortæller om forebyggende hjemmebesøg. Der afholdes generalforsamling d. 19. februar. d. 

26. marts er der besøg i Horsens statsfængsel. 

Cykelforeningen holder vinterpause. De sluttede sæsonen af med kage og kaffe efter 

cykelturen d. 3 september. De starter op igen d. 7. april kl. 19.00. 

Menighedsrådet orienterede om at orglet er blevet renset og en ekstra stemme sat på, det 

kan tydeligt høres. Goodspil koncerten var rigtig god, der 120-130 personer til den. Der var 

45-50 til adventsmødet, det var rigtig hyggeligt. Rådet arbejder med byggeriet omkring 

udvidelsen af konfirmandstuen. Der er sendt ansøgninger om tilladelser til kommunen og til 

provstiet. Byggeriet bliver snart sendt ud i licitation til lokale håndværkere, så de kan 

komme med tilbud. Næste arrangement er pizza gudstjeneste på søndag. Sidst på måneden 

d. 29. er der nytårskur for personale og rådet, det er en god måde at slutte året af på. To unge 

piger: Rebecca Sode og Kristina Hansen er kirkesangere. Der var rigtig mange til 

julegudstjenesterne, 325 første gang og 255 anden gang. Der er rigtig flot pyntet på 

kirkegården til vinter/jul. 

Missionshuset arbejder med, at de skal have en varmeblæser i huset, for at spare på ellen. 

De har generalforsamling d. 30. januar 

Spejderne har haft ”Spejder for en dag” her i efteråret. Det regnede desværre, men på trods 

af det, kom der en del og der var gang i de ting, de havde taget med. Tohytt er renoveret 

udvendig og lidt indvendig. Det er blevet rigtig flot. Her i januar har de lidt julehygge for 

ledere og bestyrelsen. De afholder Generalforsamling d. 2. februar. 

Løgum Børnegård har haft julehygge. Der var rigtig mange forældre som kom, så det var 

dejligt. De afholder et ide/visions møde d. 4. februar, med en konsulent udefra. Så de kan få 

ideer til hvad de kan gøre for, at få flere børn i børnehaven. Det er svært at få børn fra 

Løgumkloster til at bruge Børnegården i Løgumgårde. De er ved at starte en hjemmeside op, 

sammen med de andre selvejende børnehaver i kommunen.  De arbejder også på, at 

renovere legepladsen, men det er dyrt. Støtteforeningen har samlet en del penge ind til det. 

Sogneforeningen har haft høstfest i Ellum forsamlingshus. Det var nemt, fordi alle ting var 

der og et godt hus at holde fest i. Der var 55 deltagere, godt musik, så det var en dejlig aften. 

Det var måske en ide lave høstfest fælles med Ellum, så man også får et samarbejde der. Der 

er Generalforsamling d. 28 januar. Foreningen har 30 års jubilæum og Traktorringridningen 

har 25 års jubilæum i år. 



Der er mange af arrangementerne, som er foregået eller som er planlagt i fremtiden, som 

kan komme med i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Så husk at send det, så det kan komme 

med.   

9. Punkter til ny dagsorden og mødetidspunkt. 

Julebelysning (Der kunne stå i nyhedsbrevet, at hvis man vil støtte julebelysningen, så kan 

der kommes penge i en kuvert og puttes i Hans Nissens postkasse). 

Næste møde er d. 8. maj 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen. 

10. Eventuelt. 

Kirsten N. ringer til kommunen ang. parkeringen på cykelstien og ved siden af vejen og for 

tiden manglende belysning på cykelstien og i Åparken. 

Vi rettede postlisten til, så mail adresserne passer. 

Det kunne tages op på Årsmødet, om vi skal have et forskønnelsesudvalg til 

blomsterkummer eller andet. 

 

 Næste møde: 

 Indkalder og ordstyrer: Efterløns- og Pensionistforening 

 Referent:  Sogneforening 

 Kaffe og kage: Lokalrådet 

 


