
Referat af Borgerforeningens bestyrelsesmøde 29. juni 2017 
 
Til stede: Niels, Ellen, Christian, Bente (referent) 
Fraværende: Elisabeth 
 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 
2. Opdatering på økonomien – hvor langt er overdragelsen af kassererposten 

Møde om overdragelse og besøg i banken er i uge 28. 

Vedr. infoskærme: Niels har betalt regning fra BallumIT af egen lomme, og skal have penge retur af kassen. 

Vi har en MobilePay-konto hos Danske Bank (afvikles), og MobilePay-mobilen skal linkes til kontoen i Jyske Sparekasse. 

 

3. Opdatering igangværende projekter 
 
a. Alléen – byggetilladelse 

Byggetilladelse er modtaget, der har ingen klager været. 
I byggetilladelsen står, at Museum Sønderjylland i Haderslev er orienteret om byggesagen, og Bente kontakter dem 
vedr. en evt. forundersøgelse. Ifølge krak.dk var der i 1956 kun en mark. 
Vi satser på, og Holt har givet grønt lys til, at der er indvielse (mandag) i uge 36. 
Bente kontakter teknisk forvaltning vedr. rækværk. 
Ellen finder ud af, om Vidaværkstedet kan levere 3 stk. bord-/bænkesæt til uge 35. 
 

b. Udviklingsmøde 
Christian følger op på Doodle vedr. opfølgningsmøde august, vi satser på 19. august om formiddagen. 
 

c. Græsslåning og grønne områder 
Der er indgået finansiel aftale (DKK 2.425,- pr. år) med Tønder Kommune vedr. vedligeholdelse af grønne områder 
(Plantagevej, Lykkevej, Bredgade (med bænken), Alléen, Spejderhytten). Vi skal overveje at søge fondsmidler til indkøb 
af nyere havetraktor. 
 

d. Opbevaring af kølerum m.v. 
Gurli Holt har accepteret at vi stiller alt på lager hos dem. Vi mødes tirsdag den 4. juli kl. 19.00 for at flytte tingene fra 
om på Plantagevej. 
 

4. Forespørgsel fra Jagtforeningen om støtte til arrangement 
Jagtforeningen ønsker at afholde et arrangement i efteråret, med foredrag og fællesspisning (helaftensarrangement) og har 
spurgt, om Borgerforeningen vil være samarbejdspartner, og det takker vi ja til. 
 

5. Grenplads 
Der har været et par tilfælde, hvor folk læsse metalhegn, affald og alt for store stammer af, hvilket ikke er tilladt. Vi skal 
have sat et skilt op, hvor vi gør opmærksom på hvad grenpladsen er til – hvad der kan læsses af, og hvor alt andet skal 
bringes hen. Vi kan evt. bruge det gamle ”Æ Høkker”-facadeskilt. 
 

6. Evt.  
Frivillig fredag er sidst i september, og bestyrelsesmedlemmer kan overveje at deltage. 
Fællesspisning – skal det genoplives? Der er fællesspisninger i uge 36 og ifm. jagtforeningens arrangement, så vi kan 
overveje at genintroducere det til foråret. Det skal med som projekt i en af grupperne fra udviklingsmødet. 
 

7. Næste møde 
Tirsdag, den 15. august, før udviklingsmøde (der formentlig afholdes 19. august om formiddagen). 


