
    
Højer, den 6 december 2022. 

 

 

 

 

 

Referat fra 

BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag den 6. december 2022 kl. 16.30  

i Det gamle Borgmesterkontor 

 

 

 

 

Ad. 01. Siden sidst 

- Infomøde Sejersbæk Natur og Energi 

Borgerorienteret oplæg -Info omkring planerne af vindmøller. En gruppe har 

arbejdet med forslag til, hvor 9 møller kunne ligge i Sejersbæk Kog.  

Kirsten deltog.  

- Dialogmøde lokalråd og borgerforeninger – Driftstilskud / Puljemidler 

Morten deltog. Vi blev orienteret om udviklingsmuligheder for lokalområderne. 

 

Ad. 02. Det gamle Borgmesterkontor 

- Status og nye tiltag / initiativer 

Marsksstien går igennem haven ved Borgmesterkontoret. Vi er i dialog med Kjeld Hansen fra 

Tønder kommune vedr. en form for kompensation. 

 Lokalrådet tilskud fra Tønder kommune er udbetalt. 

Vi er, os alle andre udfordret i forhold til stigende priser på el og gas 

 

Ad. 04. Hjemmesiden 

Opsætning af hjemmesiden er lavet om -det bruger Ellen lidt tid på, at finde rundt i. 

Vi skal forsøge at lave lidt mere PR for siden. 

 

Ad. 05. Aktuelle sager: 

- Folder 2023 

Morten og Kirsten går i gang med processen i januar og får lavet første udkast. 

- Blomsterudsmykning Højer midtby – borgerhenvendelse 

Borgerhenvendelse i forhold til blomster i midtbyen. De vil gerne varetage pasning af blomsterne. 

Morten har lavet en henvendelse til Tønder kommune i forhold til muligheder -plantekasser/potter. 

- Udviklingsplan for Højer? 

Morten tager fat i Finn, for at finde ud af, hvilke aftaler , der er lavet og om der 

er ansøgt om midler til udviklingsplan, inden vi går videre. 

- Offentlige toilet forhold 

Vi mener, at der mangler offentlige toiletter i Højer. Der ligger, bag ved Kunsten, offentlige toilet 

som ikke bliver brugt. Vi ønsker os, at det kunne blive restaureret og blive taget i brug. Morten 

tager det med til Kjeld Hansen/ Tønder kommune.  

 

Ad. 06. Eventuelt. 

- Ny mødedato 

Den 28-2-23 kl. 19.00 



  

Ad. 07. Godkendelse af dagens referat: 

Godkendt 

 

 

 

Referent: Susanne Nielsen 


