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Referat fra 

BESTYRELSESMØDE 
tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00  

i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

Der var afbud fra Ellen Mattesen, Susanne Nielsen og fravær uden afbud Claus Egelund  

 

 

Ad. 01. Siden sidst 

- Foreningsnetværksmøder / arrangement 27. maj 2020 

Der har været afholdt planlægningsmøde på Højer Efterskole. 5-6 foreninger fra Højer 

deltog. Dato blev den 27. maj 2020 og afholdes i området omkring Højer Efterskole 

og Marskhallen. Der bliver aktiviteter for børn, gymnastikopvisning, fællesspisning og 

fællessang. Der blev nedsat et planlægningsudvalg. 

 

- Slusefest ??? 

Bestyrelsen er enig om, at der ikke er ressourcer til at påtage sig ansvaret for en så stor 

opgave. Højer Lokalråd vil gerne bakke om, hvis der er en anden / andre foreninger 

som vil være initiativvtagere. 

 

- Tønder Marskinitiativet 

Der har været afholdt indvielse af Stisystemet samt udstillingen på Højer Mølle. Der 

var rigtig stor søgning, og det er blevet en rigtig fin udstilling. Også den nye cafe er 

blevet helt fantastisk. TMI har i år betydet ca. 3 gange så mange besøgende, ligesom 

Rudbøl Grænsekro kan mærke en øget omsætning. 

 

- Paraplyorganisation for madlavningshold ! 

Der er kommet nye regler med hensyn til leje af lokaler på Digeskolen. Menigmand 

kan ikke låne lokaler, det skal være en forening. Madlavningsholdene er hermed 

kommet i knibe. Bestyrelsen er enig i, at vi gerne vil være paraplyorganisation for 

madlavningsholdene. 

 

Der er blevet stiftet en ny forening Højer Håndværkerfestival. Foreningen er i gang 

med at få lavet en båd, som vil blive gjort færdig under Håndværkerfestivalen / Smag 

på Marsken den 21. september. Højer Lokalråd har været behjælpelig med 

udformningen af vedtægterne. 

 

4+ dagen har igen været en kæmpe succes. Mere end 80% af billetterne blev solgt, 

hvilket er rekord. 2 af arrangementer var forbi i Højer. Hammerslagstur var i Rudbøl 

og Kaptajsfruerne i Højer med omdrejningspunkt på Kjærsgård. 

 

 

 



Ad. 02. Generalforsamling 

 

Datoen blev fastlagt til tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Det gamle 

Borgmesterkontor. 

 

Forslag til dirigent er Knud Hansen. FH spørger Knud. 

 

På valg er Lissi og Ellen. Lissi modtager genvalg og FH spørger Ellen om hun 

modtager genvalg. 

 

John og Susanne er som suppleanter på valg hvert år. John modtager genvalg og 

Susanne bliver spurgt om hun ønsker genvalg. 

 

KC spørger Revisor og Revisorsuppleant om de modtager genvalg. 

 

 

Ad. 03. Det gamle Borgmesterkontor 
- Status og nye tiltag / initiativer 

- Økonomi 

 

Den nye sti / stisystem går tværs gennem vores have ved Det gamle 

Borgmesterkontor. Kommunen troede fejlagtigt, at de var ejere af vores have. Men det 

er Højer Lokalråd som har købt ejendommen og jorden af Tønder Kommune tilbage i 

2010.  

Så der vil foregår en forhandling omkring en kompensation herfor til Højer Lokalråd. 

 

Rolatormotion er et nyt initiativ i Højer. Opvarmningen foregår ved Det gamle 

Borgmesterkontor, og herefter indtager de hele byen, for så at slutte af med kaffe i Det 

gamle Bormesterkontor. Projektet er startet op på foranledning fra Tønder Kommune, 

men det er herefter meningen at projektet skal køre videre på eget initiativ og lokalt 

forankret. Det sociale og netværksdannelse er sammen med motionen ideerne bag 

projektet. 

 

Spis Sammen er udfordret idet Marskpølser stopper til 1. november. Mulige 

leverandør af mad kunne være Marskhallen eller på sigt Højerhus. Der er også 

udfordringer med dagen, idet det ramler sammen med Banko. Så der overvejes at 

finde en anden dag, så at så mange som muligt kan deltage. 

 

Der er fortsat stor søgning til Borgmesterens Træffetid i Højer. En lille udfordring er, 

at man kan bestille tid til et besøg, men når alle tider er booked, så bliver det sværere 

at komme uopfordret. 

 

Økonomisk ser det fortsat fornuftig ud, men vi skal forvente at ryge ud med et 

underskud i år, hvilket vi alle jo også har været bevidste omkring p.g.a. bl.a. nyt 

stråtag !  

 

Oprettelsen at Mobilpay som forening har kostet ca. 900 kr. samt fremadrettet 49 kr. 

pr. mdr. 

 

 

Ad. 04. Hjemmesiden 

 

 Ellen var fraværende derfor intet nyt 

 



Vores Facebook-side må kun bruges til at annoncere diverse aktiviteter. Den må ikke 

benyttes til erhvervsmæssig reklame såsom priser.  

 

 

Ad. 05. Aktuelle sager: 
 

Sparekassefonden er ansøgt om penge til et nyt haveskur. 

 

 

Ad. 06. Eventuelt. 

 

Ny mødedato aftales efter generalforsamlingen. 

 

  

Ad. 07. Godkendelse af dagens referat: 

  

Dagens referat blev oplæst og godkendt ! 

 

 

 

 

 


