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Referat fra 

GENERALFORSAMLING 
onsdag den 26. oktober 2022. kl. 19.00  

på ”Det gamle Borgmesterkontor”. 

 

 
 

Kl. 19.oo Generalforsamling med følgende dagsorden 

 

 
Ad. 01. Valg af dirigent. 

Knud Hansen er valgt. 
 

Ad. 02. Bestyrelsens beretning 

Første del af året, har vi været ramt af Corona.  

LBU er blevet nedlagt. Lokalrødderne i Tønder kommune har haft et ønske om 

fællesmøder et par gange årligt. Det ser ikke ud til, at det bliver til noget.  

 

TMI – man begynder nu, at kunne se, hvor fint det færdige resultat bliver. Det 

har medfulgt andre ”knopskydninger” og højere huspriser og et løft til Højer. 

Initiativet har vist sin værdig. Lokalrådet ønsker en udviklingsplan, som tager 

udgangspunkt i det nye og de muligheder vi har. Det er vigtigt, at det ikke kun er 

lokalrådet der tager del i en udviklingsplan, men at andre aktive foreninger og 

bliver inddraget. 

 

Der er kommet liv i Det gamle borgmesterkontor igen. Der er igen mange 

aktiviteter i huset.  

 

Ved spørgerunde bliver der spurgt til Lokalrådet holdning til opsætning af 

vindmøller i vores national park. Det har lokalrådet endnu ikke haft på 

dagsordenen, men det er ikke som sådan i nogens interesse, at der kommer 

vindmøller i nationalparken.  

 

Der bliver spurgt til tidligere nævnt opførelse af bilmuseum i Højer.  

Midlerne kunne ikke findes, da en investor, man havde håbet på, sprang fra.  

 

Der spørges til om lokalrådet er taget med på råd i forhold til vejændringer i 

Højer i forbindelse med ny belægning. Lokalrådet er ikke taget med på råd.  

 

Der ytres igen ønske om, at få byvåbnet som ligger ved indgangen til Højer (over 

for automester) løftet. Det er forelagt kommunen og det har kommunen ingen 

ønsker om at gøre.  

 

Beretningen er taget til efterretning. 

 



 

Ad. 03. Regnskab 

Kirsten gennemgik regnskabet, som på forhånd var delt ud ved bordene.  

 

Der spørges til om tilskuddet fra Tønder kommune er frafaldet. Vi har modtaget 

2022 og vi søger igen til 2023. 

Er der lavet nogle aftaler med kommunen i forhold til steget el og gaspriser, for 

de lokaler som de lejer. Beløbet reguleres med 3% årligt. Der indkræves ikke 

ekstra.  

 

Regnskabet er godkendt. 
 

Ad. 04. Fastsættelse af kontingent 

Beløbet er uændret. 
 

Ad. 05. Indkomne forslag 

 Ingen 
 

Ad. 06. Valg: 

  Bestyrelsen: Finn Hansen   (modtager ikke genvalg) 

  Bestyrelsen foreslår Morten Riis og modtager valg. 

   Kirsten Christensen (modtager genvalg) 

   Genvalgt 

   Susanne D. Nielsen (modtager genvalg) 

   Genvalgt 

  Besty. supl.: Jørn Philipsen (modtager ikke genvalg) 

  Bestyrelsen foreslår Dorte Nissen og modtager valg. 

   Gitte Brøndlund (modtager genvalg) 

   Genvalgt 

  Revisor: Mette Pørksen (modtager genvalg) 

   Genvalgt    

  Rev. supl.: Ulla Hymøller (modtager genvalg) 

   Genvalgt 
 

Ad. 07. Eventuelt 

Når gasfyret skal udskiftes, bør man se på muligheden for, at leje varmepumpe 

fremfor at købe. 

 

Hvor langt er med tidligere nævnte frugthaver. Herpå har Lokalrådet ingen 

indflydelse.  

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden  - Finn P. Hansen, 

Nørrehedevej 19, 6280 Højer – fiha04@gmail.com  -  i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 
  

 

 

 

Dirigent: 

 

 

 

Knud Hansen 


