
Referat af Borgerforeningens bestyrelsesmøde 29. februar 2016 
 
Til stede: Christian, Niels, Elisabeth, Bente (referent) 
Fraværende: Båhne 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt nyt siden sidst 
Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Økonomi 
Gennemgås på næste møde.  
 
3. Opdatering igangværende projekter 
 
a) Tilflytterkurv: Hvor mange har valgt at være med, og hvordan er det blevet modtaget?  

De fleste erhvervsdrivende har valgt at lægge en reklame i, og den bliver godt modtaget af tilflytterne. 
b) Alléen: Hvad er sket siden sidst?  

Både Landdistriktsråd og Jyske Sparekasse har henvendt sig, og har fået at vide, at vi afventer nyt fra AP 
Møller Fonden, hvor vi kan forvente at høre nyt senest med udgangen af juni 2016. 

c) Mobilepay: Underskrifter osv.:  
Bestyrelses- og ledelsesoversigt/forening underskrevet af de tilstedeværende. Båhne underskriver hurtigst 
muligt. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal aflevere kopi af to forskellige legitimationspapirer (enten pas 
eller kørekort og sygesikringsbevis). 

d) Byskilte: Vi skal have søgt tilladelse:  
Niels vil sætte skiltet op på portene så han kan tage foto som bilag til ansøgning. Christian kontakter 
kommunen for at høre hvordan vi ansøger.  

e) Butik: Kontrakt mellem Gitte og borgerforeningen:  
Christian laver udkast kontrakt, som bliver sendt til resten af bestyrelsen til kommentar.  

f) Jørgen Svennesen (EDB-kursus):  
Jørgen Svennesen har kontaktet Borgerforeningen for at tilbyde sin hjælp i opsætning af IT-kurser til f.eks. 
efterlønnere og pensionister. Det vil vi gerne benytte os af, og Christian kontakter ham for at aftale nærmere. 

g) Førstehjælpskursus:  
Elisabeth vil forsøge at få arrangeret førstehjælpskursus i efteråret 2016. 

h) Nabohjælp:  
Bestyrelsen overvejer om det skal med på aktivitetskalenderen til senere på året. 

i) Vis mig dit Højst-kampagne:  
Vi vil minde om kampagnen med jævne mellemrum, på hjemmesiden og via Facebook. 

 
 
4. Evt. 

 
a) Påskehare: Borgerforeningen sponserer påskeæg igen i 2016. 
b) Opslag omkring flagning: Information slås op på Facebook og på hjemmesiden. 
c) Fællesmøde i Løgumkloster den 15.03.2016: Christian deltager med et indlæg.  
d) Fællesmøde med idrætsforeningen omkring brug af gevinsten fra ”Årets forening”: Forslag om 7. marts kl. 

17.00. 
e) Transportforsøg: Vi afventer nyt vedr. en forsøgsordning, hvor folk kan melde ind med 

ture/delekørsel/samkørsel/lifts, evt. via en APP. Christian går videre med sagen. 
f) Tønder på tavlen: Større aktiviteter af kommunal/regional interesse sendes til  

I Højer-området: Claus Egelund, mail: clausegelund@gmail.com 
I Tønder-området: Ursula Hymøller, mail: info@visittonder.dk 
I Bredebro-området: Tom Skade, mail: tom@tom-sale.dk 
I Agerskov-området: Hanne Brodersen, mail: hbrodersen@bbsyd.dk 
I Løgumkloster-området: Margit Lindesø, mail: infoloegum@jubii.dk 
I Brøns-området: Karin L. Kjærgaard, mail: javika@bbsyd.dk 
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g) Arrangementer med kirken i 2016? Juletræsfest, 1. søndag i advent. Intet andet planlagt. 
h) Arrangementer resten af 2016 og 2017 

a. 1-års fødselsdag for Æ Høkker 
b. Deutsche Schule vil lave majstangsarrangement (maj) 
c. Veterantræf (juni): Skal borgerforeningen sælge medlemskontingenter & t-shirts? 
d. Syng forsommeren ind, evt. sammen med Forsamlingshuset? 
e. Højst aktiv uge 36 (september) 
f. Førstehjælpskursus (efterår) 
g. Nabohjælp (efterår) 
h. Lanternelauf (november) 
i. Fastelavn for voksne 

i) Digeposten: Fokus på Øster Højst skal forberedes. Punktet er med på næste bestyrelsesmøde og tages op 
med ØHUIF på fællesmøde den 7. marts. 

j) Hold Øster Højst ren/affaldsindsamling: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=36456 Skal Borgerforeningen 
støtte initiativet planlægge en affaldsindsamling? Evt. i samarbejde med Spejderne. 

5. Næste møde: Foregår den 28. april 2016 kl. 19.00 hos Niels på Lykkevej. 
 
Punkter til dagsorden: 
• Digeposten, fokus på Øster Højst – hvad skal det handle om? 
• Søge midler til at få lavet folder over stier? Kløverstier. 
• Nyhedsbrev – via mailchimp og/eller via hjemmesiden 
• Vedligehold af julebelysning (Niels tager fat i Hans Karl til næste møde) 
• Forskønnelsesudvalg (Ellen Trip) 
• Hjemmesiden – ny struktur 
• Postkort – kontingent 
• Lokalhistorieudvalg 
• Borgermøde om fremtiden for Højst Sogn 
 
 
 
 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=36456

