
    
Østerby, den 13. oktober 2014. 

 

 

 

 

 

Referat fra 

BESTYRELSESMØDE 
mandag den 20. oktober 2014. kl. 19.00  

i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

 

Ad. 01. Siden sidst 

- Vandtårnet 

Der har været forsinkelser i forhold til de kommunale godkendelser af 

byggetilladelsen, den er nu godkendt og arbejdet påbegyndes snarest, og forventes 

afsluttet marts måned 2015. 

   

- Busplads i Højer 

Lokalrådet har indgivet indsigelser imod flytningen af busholdepladsen, og i 

denne forbindelse har der været et møde mellem kommunen og lokalrådet, hvilket 

resulterede i, at der ikke kommer til at ske ændringer med busholdepladsens 

placering. 

 

- Borgermøde 

Borgermødet bliver afholdt den 29.10, på Det gamle Borgmesterkontor, kl. 19.00. 

Bo Jessen kommer og deltager.  

Det vil blive annonceret i ugeavisen i denne uge.  

 

- Nyt fra kommunen 

I det kommunale budget, er afsat penge til at etablerer cykelsti, på det sidste 

stykke vej mellem Højer og Møgeltønder, denne vil blive etableret 2015/16. 

 

- På næste års budget er der afsat 1 million kroner til etablering af offentlige 

toiletter.  

 

- Der har været valg til den nye LAG bestyrelse, som skal sammensættes fra 

Haderslev og Tønder kommune. Formanden blev Johanne Ludvigsen. 

 

- Der er blevet besluttet at de små valgsteder skal lukkes ned, og samles centralt i 

kommunerne, dette vil betyde at valgstedet i Sejerslev vil blive flyttet til Højer, det 

vil blive afholdt på Marsk Hallen.  

 

- Onsdag den 22.10 er der Idemøde i Klosterhallen omkring emnet ”fra politik til 

handling”. 

 

 

 

 



Ad. 02. Generalforsamling 

- Generalforsamlingen er den 05.11. kl. 19.00 på Det gamle Borgmesterkontor. 

Annonceringen vil komme i ugeavisen i denne uge.  

 

 

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

Der er blevet indkøbt et skab til porcelæn. 

Der er god tilslutning til de månedlige ”spis sammen” aftener. 

Der kommer mange til legestue hver anden uge. 

Der er god udlejning af huset. 

 

- Økonomi 

Regnskabet er fremlagt for bestyrelsen. Årets resultat viser, før revision, et 

overskud på knap 33.000,- kr. 

 

                   

Ad. 04. Hjemmesiden 

- Ellen har kontaktet Uwe Brodersen og fået lov at ligge hans artikler på 

hjemmesiden, som beskriver Højer igennem årene.  

 

Ad. 05. Ungdomsudvalg 

- Der er ønske om at etablerer en Cross fit bane, evt. i området ved Toldgade, dette 

tages med på borgermødet den  29.10. 

 

Ad. 06. Bogcafé 

- Der er ikke mange besøgende på torsdage, dog kommer der ca. 20 personer til 

”spis sammen” arrangementet den 1. torsdag i måneden. 

 

Ad. 07. Aktuelle sager: 
- Der ligger en ansøgning ved Sparekassefonden. 

 

Ad. 08. Eventuelt 

- Ny mødedato er fastsat til den 09.12.14 kl. 18.00 

  

Ad. 09. Godkendelse af dagens referat: 

 

- Referatet er godkendt. 

 


