
    
Østerby, den 5. september 2014. 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til 

BESTYRELSESMØDE 
onsdag den 10. september 2014. kl. 19.00  

i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

 

Ad. 01. Siden sidst: 

- Vandtårnet 

Renoveringen af vandtårnet er sat til at blive påbegyndt i uge 38, og forventes 

færdig inden jul.  

 

- Busplads i Højer 

Der vil komme forslag frem om at busstationen skal flyttes op til Digeskolen. 

Højer Lokalråd forventes at blive høringspart, og vil gå imod, da det vil kunne 

mindske skolebørnenes sikkerhed. Samtidig vil det indebære at det offentlige toilet 

vil blive lukket. 

 

- Hytteby i Sdr. Sejerslev 

Finn har været i dialog med en projektmager fra Sejerslev, som har tanker og idéer 

til at ville etablerer en hytteby i Sejerslev. 

 

- Byens have 

- Højer Lokalråd er blevet kontaktet af Tønder kommune i forhold til mulig 

nedrivning af huse i Højer, derfor planlægges der borgermøde, på Det gamle 

Borgmesterkontor, onsdag den 29.10. Temaet vil blive forskønnelse af Højer.  

 

- Der er, af en gruppe borgere, blevet taget initiativ til at rydde op i Højer. Det 

foregår lørdag den 21.9. med start på Toldgade kl. 9.00. Højer Lokalråd vil 

bidrage med rundstykker og kaffe.  

 

- Generalforsamling 

Generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 05.11.14, kl. 19.00 i det gamle 

Borgmester kontor.  

 

Ad. 02. Det gamle Borgmesterkontor: 
- Status og nye tiltag / initiativer 

Der er ved at blive udarbejdet en aktivitetskalender for aktiviteter i huset.  

Der er blevet sat stakit op mod nord. 

Der er blevet malet graffiti rundt om i byen, også på muren op til det gamle 

Borgmester kontor.  

Der er startet mødregruppe op, de kommer hver 2. tirsdag mellem 10-12.   

Der kommet nye frivillige til. 

 



- Økonomi 

Økonomien ser fornuftig ud. Det tegner sig et billede af at vi kan præsenterer et 

overskud. 

 

Ad. 03. Hjemmesiden: 

  

- Der er stor aktivitet på vores hjemmeside. Der har det seneste år været et besøgstal 

på 6781.  

 

Ad. 04. Ungdomsudvalg: 

- Intet nyt 

 

Ad. 05. Bogcafé: 

- Intet nyt 

 

Ad. 06. Aktuelle sager: 
- Ansøgning sendt til Sparekasse Fonden 

 

Ad. 07. Eventuelt: 

- Ny mødedato 

Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde til mandag den 20.10.14, kl. 19.00. 

 

- Den 27.09 er Lokalrådet inviteret til indvielse af en Venskabssten, som placeres på 

Torvet.  

 

- Der er pr. 01.10.14, blevet ansat en foreningskonsulent i kommunen, som skal 

hjælpe og guide foreningerne i foreningsarbejdet. 

 

  

Ad. 08. Godkendelse af dagens referat: 

- Referatet godkendt 

 

 

Med Venlig Hilsen 
 

Finn P. Hansen 

 

 

 

P.S.:  Husk at meddele evt. afbud til mig på telefon 2727 7640 senest den 09. september 

 


