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Referat fra 

BESTYRELSESMØDE 
Torsdag den 21. april 2022  kl. 19.00  

i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

 

 

Ad. 01. Siden sidst 

- Tiltag for tilflyttere – Højer som forsøgs by ? 

LBU er nedlagt og opgaven er lagt ind under KVU. Derfor ved man ikke endnu, 

hvor tiltaget om tilflyttere skal høre under.  

 

Højer Design efterskole holder officiel indvielse af det nye flotte væveri den 20 

maj kl. 13.00 med tilmelding. 

 

- Nedlæggelse af LBU 

Er nedlagt 

 

 

Ad. 02. Folder 2022 

 Udkommer til maj  

 

Ad. 03. Det gamle Borgmesterkontor 

- Status og nye tiltag / initiativer 

Huset er godt lejet ud til foreninger og forskellige aktiviteter. Både 

lejeindtægter og salg er steget i forhold til sidste regnskabsår.  

Storkereden er blevet renset og er klar til besøg. 

Vi er blevet paraply forening for Senior danserne. I forvejen er vi paraply 

forening for Madlavning for mænd.  

- Økonomi 

Økonomien er fornuftig.  

Renovation bliver dyrere, da vi skal have flere containere. Det viser sig, at vi 

ikke behøver renovationsaftale med kommune, da der ikke er bopæl på huset. Vi 

har i stedet lavet aftale med Tage Petersen, som kan gøre det betydelig 

billigere.  

Der er kommet 10 nye lamper op i byrådssalen. 2 udendørs lamper er blevet 

repareret.  

Begge døre er færdigrenoveret og er kommet i igen.  

Vi har haft eftersyn på gasfyret. Det bliver gjort hvert 2. år. Fyret er ikke helt 

nyt længere og vi skal inden for en årrække begynde at tænke i noget andet. 

I forhold til 20/21 stiger gas og el med ca. 30.000 kr.  

I løbet af det næste år, senest til sommerferien, har Kirsten Christensen valgt at 

gå på pension.  



 

Ad. 04. Hjemmesiden 

Pga. Corona har der har været lidt stille på hjemmesiden. Vi har pt. 1850 følgere på 

Facebook. 

  

Ad. 05. Aktuelle sager: 

- Ansøgninger 

Ingen ansøgninger pt.  

 

Ad. 06. Eventuelt. 

- Ny mødedato 

Den 13 juni kl. 19.00 

  

Ad. 07. Godkendelse af dagens referat: 

 Godkendt. 

 

 

 

 

 


