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Ad. 01. Siden sidst 

- Busholdeplads i Højer 

Vi tænker umiddelbart, at det er en dårlig ide i forhold til turisme og parkering. Der er 

mangel på P pladser i Højer. Hvis man lader busholdepladsen forblive, hvor den er, mister vi 

en del p pladser.  

 

- Bord Bænkesæt til gamle Sluse  

Finn har talt med virksomheden Reiner Larsen, som gerne vil sponsorere et bord bænkesæt. 

Det bliver lavet i egetræ og jern. Det skal naturligvis være i aftale med Tønder kommune.  

 

- Høring vedr. etablering af swimmingpool ved Kirkegade 1.  

Vi gør ikke indsigelser imod dette. 

 

- Slusefest 

Finn tager forslaget med til foreningsnetværksmødet. 

 

- Tiltag for tilflyttere – Højer som forsøgs by? 

Tønder kommune har afsat 3 mill. til tiltaget. Pengene er øremærket til, at få tilflyttere 

integreret.  De kan bl.a. bruges til, hvordan vi sikre, at nye tilflyttere bliver taget godt imod, 

hvordan hjælper vi med jobmuligheder, fritidsaktiviteter og evt. deltagelse i foreninger. Vi vil 

gerne høre mere om, hvad det indebærer at være forsøgs by.  

 

Ad. 02. Generalforsamling 

 

Knud er blevet spurgt om han vil være dirigent. Dagsordenen hænger i Brugsen og ved 

Bageren og kan ses på hjemmesiden og Facebook. 

 

Ad. 03. Det gamle Borgmesterkontor 

- Status og nye tiltag / initiativer 

 

Homestart er et nyt tiltag i Tønder Kommune med støtte fra Nordea fonden. De hjælper 

familier med små børn, som har det lidt svært ved selv at komme afsted at danne relationer 

og møde andre familier i samme situation. Borgmesterkontoret er blevet stillet rådighed til 

Homestart hver anden onsdag. 

 

Vi trænger til 3 nye, gerne vedligeholdelsesfrie, bordbænkesæt.  



Der er søgt penge ved Sparekassefonden til et nyt krolfsæt.  

Vandre der går på Marsk stien, bruger rigtigt meget vores have og bordbænkesæt til 

madpakker og pauser. Enkelte grupper har også været inde og nogle har bestilt kaffe. Det er 

dejligt, at hus og have bruges. Det kræver dog lidt mere oprydning og affaldstømning.  

Der er søgt hos Højer byfond til renovering af de 2 fordøre.  

Belysningen i byrådssalen er ikke optimal. Der er ikke lys nok, og der skal noget andet og 

bedre lys til.  

Vi har fået en henvendelse fra Tønder kommune, der skal være en frihøjde fra asfalt til de 

nederste grene på træerne på 4,5 m. således at busser og lastbiler kan komme forbi. Vi har 

fået en tilbud på 6000 kr. af Have Jan.  

 

- Økonomi 

 

Der har været en event på Digeskolen, hvor de har søgt os om midler til forplejning til 

børnene. Vi har doneret 2200 i tilskud.  

Økonomien ser fornuftigt ud. Det vil blive offentliggjort på generalforsamlingen. 

 

Ad. 04. Hjemmesiden 

 

Den korrekte adresse er https://hoejer.infoland.dk 

 

 

Ad. 05. Aktuelle sager: 

- Ansøgninger 

Sparkassefonden til krolfsæt 

Søskendehjemmet er søgt til Homestart 

Højer byfond til renovering af hoveddøre 

 

Ad. 06. Eventuelt. 

 

Vi vil gerne se på om vores statuer/denkmahl trænger til en hånd 

- Ny mødedato 

  

Ad. 07. Godkendelse af dagens referat: 

Dagen referat er godkendt. 

 

 

 

 

Med Venlig Hilsen 
 

Finn P. Hansen 

 

 

 

 

 

P.S.:  Husk at meddele evt. afbud til mig på telefon 2727 7640 senest den 11. september 

https://hoejer.infoland.dk/

