
Referat af Borgerforeningens bestyrelsesmøde 15. januar 2015 
 
Til stede: Christian, Elisabeth, Båhne, Bente (referent) 
Fraværende: Niels 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt nyt siden sidst 
Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Økonomi 
Opsparing: DKK 33.297,95 
Foreningskonto: DKK 45.986,58 
Kassebeholdning: DKK 3.286 
 
Medlemmer pr. 31.12.14: 61  
 
3. Opdatering igangværende projekter 

a. Generalforsamling 
Afholdes i forsamlingshus  
Fællesspisning inden generalforsamling bliver ”sammenskudsgilde” 
Kage købes via Øster Højst Kro, ca. 40 personer (Christian) 
Fællesspisningsudvalg sørger for bordpyntning 
Valg til fællesspisningsudvalg: Sedler og penne medbringes (Bente medbringer) 
Indkaldelse til generalforsamling sendes ud via Conventus (Bente kontakter ØHUIF) 

 
b. Butik 

i. Status 
To arbejdsdage har været afholdt med gode fremskridt 
Stor køler og hylder er indkøbt 
Køleskab og kummefryser indkøbes 
Husk, at der skal foreligge kvittering på alt 
 

ii. Åbningsfest + dato 
Afventer endelig godkendelse fra Tønder Kommune 
Forslag til indvielsesdato: Fredag eftermiddag den 6. marts 2015, fra kl. 14.30/15.00 
Forslag til aktiviteter: 

 Flagallé sættes op 

 Foreninger inviteres til at deltage med aktiviteter 

 Klovnen Elliott laver ballondyr (Elisabeth) 

 Spejdere laver snobrød (Elisabeth) 

 Musik – jagthorn (Bente) 

 Grillpølser 

 Vestslesvigsk Bryghus  

 Tale/indvielse – Jørgen Popp Petersen? 

 Børnehave/SFO – maleri 

 Pressemeddelelse til JV, Digeposten, Ugeavisen, TVSyd 
 

iii. Kontrakt mellem Gitte og borgerforeningen 

 Kontrakt udfærdiges, hvoraf det tydeligt skal fremgå at Borgerforeningen er ejer af inventar. 
 

c. Alléen – seneste nyt om fondsansøgninger 
Kort opdatering. 



 
d. Tilflytterprojekt 

 Plakater sættes op: ECCO (Bente), SAPA Tønder (Båhne), SAPA Bedsted (Christian), Abena (Båhne), 
Hartmann (Båhne), Kohberg, Kjelkvist (Båhne), Freiberg (Båhne), Fakta, Aldi 

 Højer, Bredebro (Båhne) 

 Syd for grænsen (Elisabeth) 

 Lokale butikker (Kvickly, Æ Høker i Højst) 

 Øster Højst Kro (Christian) 

 Turistbyroer (Christian) 

 Refugium i Løgumkloster (Christian) 

 Lokale caféer – Kridt, Johanne’s (Elisabeth) 

 Hohenwarte (Elisabeth) 

 Fruens Vilje (Elisabeth) 

 Tyske institutioner (Elisabeth) 

 Siemens Tinglev og elementfabrik Tinglev (Christian) 

 Vase Guld & Sølv 

 Per P – Tønder Bilsyn (Christian) 

 Bowler Inn 

 Andre? 
 
Christian kontakter pressen. 
 

e. Øl 

 Etiketten er kommet til korrektur. Motto mangler, forslag om, at det står under byvåbnet. Etiket 
deles i to. Øllet skal være klar til den 6. marts, den foreløbige dato for åbning af Æ Høker. 

 
4. Evt. 
Intet nyt. 
 
5. Næste møde 
Fastlægges efter generalforsamlingen. 
 


