
    
Højer, den 28. maj 2019. 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 

tirsdag den 28. maj 2019  kl. 19.00  
i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

Afbud: Claus Egelund 

 

Ad. 01. Siden sidst 

- Nyt medlem til Nationalpark Vadehavet 

Kurt Schmidt har takket ja.  

- Affaldsøer i Højer 

Der er afholdt møde med teknisk forvaltning, hvor Lokalrådet har givet 

forslag til, hvor forsøgsøer kunne ligge. Ved møllen, ved vandtårnet, tomme 

plads ved tidl. Farvebøtten. Der er yderligere kommet forslag fra en borger, 

at det kunne ligge ved Kiersgaard. Tønder forsyning afgør endelig placering. 

- Nabomøde vedr. rekreativt område / regnvandssø 

Finn har været indbudt og deltog i informationsmødet, sammen med naboer 

til det rekreative område. D. 19 juni, bliver der indkaldt til borgermøde vedr. 

projektet.  

- Ny Landdistriktskoordinator 

Karin Lorenzen.  

- Foreningsnetværksmøde / ”Bevæg dig for Livet” 

Afholdes den 17 juni kl. 19.00 

 

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

Her er godt besøgt om mandagen. Der er en del udlejning. Pasning og 

vedligehold af huset fungerer godt.  

Der er kommet nyt strøgtag på.  

- Økonomi 

Der er indkøbt et sæt nye havemøbler. Økonomien ser fornuftigt ud. 

 

Ad. 03. Hjemmesiden 

Der er diskuteret, hvad der må lægges på infoland og ikke må. Der blev besluttet, 

at når det er private begivenheder kan vi ikke lægge det på hjemmesiden, men 

der kan der linkes til begivenhederne via hjemmesiden. 

 

Ad. 04. Aktuelle sager: 

- Ansøgninger 

p.t ingen ansøgninger ude. Der overvejes at søge støtte hos Højer Byfond til 

nye fordøre. Flemming Matthiesen har tilbudt at rådføre sig ved 2-3 

håndværkere vedr. overslag til brug ved ansøgning.  

Evt. ansøgning til Landdistriktet til et nyt skur.  

Der ønskes lyddæmpende loftsløsning i salen. 

 



 

Ad. 05. Eventuelt. 

- Ny mødedato 

17 september 2019 

  

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 28. maj 


