
Referat af Generalforsamling for Højst Sogns Borgerforening 
28. januar 2016 afholdt på Øster Højst Kro 

 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 
2. Valg af stemmetællere: Gitte Ungerskov Jensen og Kristen Lyngsøe 
3. Valg af dirigent: Justus Erichsen 
4. Valg af referent: Bente Jensen Ovesen 
5. Formandsberetning 
 
Se formandens beretning (separat dokument). 
 
Ud over de faste aktiviteter som flagallé, juletræsfest, julebelysning og hjemmeside, har vi haft følgende 
aktiviteter i løbet af året: 
 
• Tilflytterprojekt: Opslag på større virksomheder i området, selfie-konkurrence og information på 

hjemmesiden, på dansk, tysk og engelsk. 
• Der ligger en ny konkurrence på hjemmesiden: Vis os dit Højst.  
• Vi vandt en konkurrence udskrevet af FilmbyVest om at få lavet en lille reklamefilm, som blev filmet 5. juni i 

høj solskin, med omkring 100 deltagere. Alle klip kan fås ved henvendelse Christian Schulz. 
• Åbning af Æ Høkker. Husk at gøre brug af Osuma hvis vi ønsker at det skal blive ved. Praktikanten kan – 

måske – på sigt blive fastansat – en arbejdsplads er skabt.  
• Højst Specialbryg: Vestslesvigsk Bryghus arbejder på øllet. 
• 5. maj – 70-års markering af Danmarks befrielse, med besøg af TVSyd. 
• Op til 5. maj havde den danske og den tyske skole arbejdet på projektet ”Tegn Danmarks fremtid”. 
• Vandt Tønder Kommunes pris Årets Forening 2015 sammen med ØHUIF. 
• I oktober var der gallapremiere på Vos Saun, sin film. 
• Velkomstkurv til tilflyttere. For DKK 100,00 kan man som virksomhed få en folder med i kurven. 
• Tønder Kommune inviterede byer og landsbyer i kommunen til at få lavet en byvandringsfolder. Den ligger 

tilgængelig på turistforeningens hjemmesiden, og kan downloades som APP. 
 
• Tidligere har vi være involveret i påskeharearrangementet; det står spejderne helt for – Borgerforeningen 

sponsorer chokolade. 
 

• Fastelavn står spejderne og forsamlingshuset for, og Borgerforeningen sponserer tønden til tøndeslagning. 
 

Byvåben fra 2015: Skal sættes op på byportene, hvis Tønder Kommune giver tilladelse. 
Alléen: Afventer besked fra AP Møller vedr. fondsansøgning. Projektet er højt prioriteret i 2016. 
 
Kommentar: Fin Naboer - udsendelse i TVSyd. 
Kommentar: Byvåben: Få det lavet i et mere holdbart materiale. 



 
6. Kassererens beretning 
 
Se vedlagte underskrevne regnskab for 2015. Ikke så mange har tegnet medlemskab, så kontingenter er gået 
ned. Støtteaktier til Æ Høkker: Der er DKK 519,41 tilovers. 
 
Kommentar: Man kan selv oprette annoncer i Digeposten, til en reduceret pris. 
 
7. Fastsættelse af medlemskontingent 
 
Pris: DKK 100,00 for husstand og DKK 50,00 for enlige. 
Forslag: Push via MobilePay, opslag i montren ved Æ Høkker, person der går fra dør til dør. 
 
7.1 Valg: Genvalg til 
 
Christian Schulz 
Niels Vase 
Bente Jensen Ovesen 
 
7.2 Revisor: Genvalg til Ketty Jacobsen 
7.3 Suppleanter: Genvalg til Ellen N. Ericsen og Karina L. Schæfer 
 
8. Indkomne forslag:  
 
Ingen. 
 
9. Evt.  
 
ENVO infomøde arrangeres (Kresten Lyngsøe). 
Justus: Forslag om et kursus i førstehjælp – med diplom. 
Niels Brylle: Flagning: 4. juni til Old Timer-træf. 
Justus: Julebelysning og juletræ blev testet, og blev tændt før 1. søndag i advent. 
Ellen: Juletræsfesten var et godt arrangement, og det var godt at det var slået sammen med julegudstjeneste. 
 
 
 
Øster Højst, den 28. januar 2016 
Bente Jensen Ovesen (referent) 
 


