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Referat fra  

BESTYRELSESMØDE 
tirsdag den 09. december 2014. kl. 18.00  

i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

Tilstede: Claus, Kirsten, Finn, Kaare, Lissi, Ellen, Dorthe 

Referent: Dorthe 

 

 

Ad. 01. Siden sidst 

- Guidede ture i Vadehavet 

Tønder kommune vil ansøge om puljemidler, til at lave guidede ture rundt i 

Vadehavs området. Lokalrådet er medspiller på den måde, at vi kan være med til 

at formidle kontakt til de lokale aktører som kunne være interesseret i at være en 

del af ruten. Lokalrådet støtter op om ideen.  

   

- Vindmøller 

Finn har været inviteret til møde, sammen med Højer idrætsforening, i forhold til 

placering af eventuelle vindmøller i området omkring Sejerslev Enge.  

 

- Evaluering Landsbypedeller 

Der har været positiv evaluering af landsbypedellens virke. Der er bred enighed 

om, at man med fordel vil kunne planlægge pedellens arbejde mere konstruktivt 

og hensigtsmæssigt, ved at kunne have pedellen til konkrete opgaver på en given 

tid, i stedet for en dag ugentligt eller hver 14. dag. Ideen arbejdes der videre med i 

Landdistriktsudvalget.  

 

- Bænke i Højer by 

”Bænke udvalget” har været på tur rundt i byen, og er kommet med forslag til, 

hvor bænkene skal placeres. Lokalrådet, Kaare og Dorthe, inviterer 

initiativtagerene til et møde inden næste bestyrelsesmøde. 

 

 

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

Kirsten har udarbejdet en tekst omkring Højer og byens tilbud, i forhold til hvad 

området kan tilbyde ved vielser i området, til et bryllupsmagasin, som Tønder 

kommune udgiver i det kommende år.  

 

- Økonomi 

Økonomien ser fortsat fornuftig ud. 

 

 



 

Ad. 03. Hjemmesiden 

- Højer andelsbolig forening er kommet på Infoland. 

- Hjemmesiden er ved at være opdateret med link til de lokale erhvervsdrivende.  

- Vi skal ud og opfordrer de lokale foreninger, evt. indkalde til et møde, så alle 

lokale foreninger kan gøre brug af vores kalender på Infoland. Ellen er tovholder. 

Ellen udarbejder en liste over foreninger, som vi vil indkalde efter.   

  

 

Ad. 04. Ungdomsudvalg 

- Dorthe er ved at undersøge muligheder for anlæg af Cross Fit bane i byen.  

 

Ad. 05. Bogcafé 

- Intet nyt. 

 

Ad. 06. Aktuelle sager 
- Ansøgninger 

- Lokalrådet har modtaget 3000,- kr. fra Sparekassefonden.  

 

Ad. 07. Eventuelt 

- Ny mødedato 

- Tirsdag den 27.01.2015 kl. 19.00 på Det gamle Borgmesterkontor 

  

Ad. 08. Godkendelse af dagens referat 

- Referatet godkendt 

 

 


