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i Det gamle Borgmesterkontor 
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Ad. 01. Siden sidst 

- Urtehaver i Højer 

Forsøgshave i storegade med planter fra vadehavet og området.  

Højer lokalråd har søgt TMI og de har givet 25.000 kr. til etablering af frugt og 

urtehaver.  

- Vadehavet på spisebordet 

Der er indsendt en ansøgning til LBU til markedsføring, men fået afslag. 

- Vigepligt i krydset ved Brugsen i Højer 

Det er vores opfattelse at vigepligten her fungerer.  

Man kan med fordel skilte bedre ved højre vigtepligten i Storegade. 

Når forsøgs perioden er overstået, vil vi indsende høringssvar. 

 

- Infotavlen i Højer – overtagelse 

Tønder kommune vil gerne af med dem og har bedt os om at overtage. Det har vi 

takket nej til.  

- Genforeningsfest i Højer – flyttes til 2021 

Dato oplyses senere. 

 

Finn har den 2. februar været til tilflytter brunch i Løgumkloster. Der deltog 

udover Finn 5 borgere far Højer.  

 

Den 26. februar var der suppespisning for alle, men særligt for tilflyttere til Højer 

her i huset. Ca. 30 deltog. 

 

Real Dania har købt Sødam gård. Planen er, at det skal bruges til bed and 

breakfast. Et sted for turister der besøger Marsken. 

 

På Madlejr skolen er der planer om en østersfestival.  

 

Højer Gård er blevet præmieret med Tønder kommunes kulturarvs pris.  

 

Vi har modtaget forslag om flagstang på torvet. Vi søger styregruppen for TMI om 

midler hertil. 

 



 

 

 

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

Der er pga af Covid 19 været meget stille. Huset blev lukket ned den 11 marts. Der 

er ved aflysninger af bookinger af huset ikke forlangt leje. 

Arbejdslørdag den 18 april blev aflyst. I stedet har Ole, Anders og Kirsten i marts 

og april ordnet haven.  

2 af vores frivillige hjælpere, Lisse Jepsen og Ellen Sønnichsen har haft rund 

fødselsdag. 

For 4 uger siden åbnede bibliotek under de forholdsregler der gælder fra 

sundhedsmyndighederne.  

Borgerservice åbner først op efter sommerferien. 

- Økonomi 

D.D er der 150.000 kr på kontoen.  

Vi vil gerne have nyt skur. Vi har fået 20.000 kr fra landbrugslotteriet og 5.000 kr. 

af Sparekassefonden, som bruges hertil. 

Der er indkøbt 2 nye computere. Forventet pris 13-14.000 kr. 

Vi ønsker renovering af vores 2 fordøre. Der er søgt tilbud hos Jesper Teglskov og 

Jens Jensen ApS. Vi søger tilskud hos Højer Byfond.  

 

Ad. 03. Hjemmesiden 

 Ballum IT har overtaget servicering af Infoland. Det fungerer rigtig godt. 

 

Ad. 04. Aktuelle sager: 
- Ansøgninger 

Vi søger Sparekassen fonden til de nye computere. 

 

Ad. 05. Eventuelt. 

- Ny mødedato 

Torsdag den 27 august. 

  

Ad. 06. Godkendelse af dagens referat: 

Godkendt 

 

 

 

 

Med Venlig Hilsen 
 

Finn P. Hansen 

 

 

 

 

 

P.S.:  Husk at meddele evt. afbud til mig på telefon 2727 7640 senest den 16. juni 


