
Referat af Borgerforeningens bestyrelsesmøde 28. september 2016 
 
Til stede: Båhne, Niels, Christian, Elisabeth, Bente (referent) 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 

 
2. Økonomi 
 
Medlemmer: 38 i alt (16 overført via bank, heraf 3 SWIPP). 
 
Foreningskonto: DKK 85.606,61 (heraf DKK 55.000,- fondsmidler til Allé-projekt) 
Opsparingskonto: DKK 33.331,43 
Kasse: DKK 1.034,05 
 
a) Tilflytterkurv: Elisabeth har været ude ved ca. 10 stk., som tager godt imod. 
b) Græsslåning: Bliver passet fint. Vi er blevet kontaktet af Tønder Kommune med et tilbud om vi får DKK 7.125,-  
 mod at slå græs på en del flere arealer end dem, vi vedligeholder i dag. Christian tager kontakt til kommunen. 
c) Infoskærme: Vi er blevet tilbudt 2 gratis skærme af Landdistriktsudvalget. Borgerforeningen skal selv betale  

for driften. Vi takker ja til tilbuddet. 
 
3. Opdatering igangværende projekter 
 

a. Alléen 
Hvad er sket siden sidst? Landzonetilladelsen er i hus, der har ingen klager været, og Tønder Kommune laver 
byggetilladelsen i uge 39 (jf. email). 
Skrive en update på Facebook og hjemmeside ang. støtte og status på projektet? Ja. Bente laver udkast.  
Info: Sparekassen Løgumklosters Fond har overført DKK 55.000,- til projektet, og outdoor fitness-
redskaberne er bestilt. AP Møller Fonden 
 

b. Byskilte 
Hvad er sket siden sidst? Christian tager fat i kommunen for at høre, hvordan det bliver muligt. 
 

c. Butik (afsluttes) 
Kontrakt mellem Gitte og borgerforeningen: Kontrakten er færdig og bliver lagt i mappen hos kassereren. 
Jørgen Svennesen (EDB-kursus): Borgerforeningen er værter og Jørgen Svennesen tilrettelægger 
undervisningen. Christian give grønt lys til Jørgen. 
 

d. Udviklingsmøde 
Vi har fået støtte, hvad gør vi nu? Vi har fået 75% af det ansøgte beløb, og afventer svar fra Sydbank på 
resten. Det blev besluttet at bruge penge fra opsparingskontoen til at dække det resterende beløb.  
Erhvervsdrivende og foreninger inviteres med. 
Unge fra konfirmationsalderen inviteres med som bidragydere, især under ”fremtidsworkshop”. 
 

e. Fællesmøde med Sæd 
Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 20.00, deltagere fra Højst er Christian, Niels og Bente. 
 

4. Evt. 

a) Juletræ og juletræsfest: 1. søndag i advent (27.11.16) kl. 14.00, i samarbejde med Forsamlingshuset og 
Menighedsrådet. Vi starter med familiegudstjeneste, tænder lys i juletræet og går derefter om i 



forsamlingshuset til hygge. Bente kontakter Lis Jacobsen. [Forsamlingshuset har sagt OK til at deltage, og de 
står for salg af øl & vand.] 

b) Transport og stier: Samkørselsbænk med tilhørende skilte – skal vi overveje det? Tages med på næste møde. 

5. Næste møde  
 
Afholdes inden udviklingsmøde. 
 
 
Til næste møde: 
 
Geo Caching 
”Værkstedsstation” til cykler (Ringkøbing Fjord – naturens rige) 
Istandsættelse af sten i Mindelunden (jubilæum i 1920) 
Genforeningsjubilæum i 1920 
Vandrestier 
Samkørselsbænk 
 
 


