
Bestyrelsesmøde d. 11-11-2018

1. Orientering fra formanden: Møde med Steen Fabrisius – Ansøgning om etablering af 
vigespor/venstresvingsspor, skal sendes til vejdirektoratet og ugeaviser mm.

2. Opfyldning på seneste referat:
• Ta’ mig med: prototype er helt klar i næste uge, Skal have 6 arme med forskellige 

destinationer.
Der skal ledes efter destinationer inde i tønder, 2 stk. (1 ved hallen).

• Bord og bænke til madpakke hytten: skal ligne dem der skal være ved ta’ mig med. 
Margit tager hen og se på typer ved lærkely. 

• Elke og Ernies projekt: da Elke har været syg har hun ikke kunne finde steder til bænke i
byen, hun kigger på steder i løbet af ugen.

• Stiforbindelse mølle 6: der er ingen problemer for at etablere en sti, den skal ligge så tæt 
på kanalen mod tyskland som muligt. 

• Informationshytten: Tilladelsen er kommet 
Der skulle ikke være nogle problemer med at opbygge denne, han skal bruge strøm, til 
maskiner
Der skal laves en ordentlig sti hen til hytten.
Hanne kontakter vestas, og høre om de har ideer til indhold i hytten.
Tønder kommune skal godkende hytten før den må tages i brug.

• Uhlenkamp: Indbydelse afleveret, men der er ikke kommet en tilbagemelding
• Byens torv – ny arbejdsdag: d. 29.12 kl. 10-13, afslutning med grillpølser og noget at 

drikke (Hanne ligger op på facebook).
Søge om plantning af æbletræer. Elke skal have et kort til optegning og opmåling af 
træerne.

• Landsbypedel-ordning: Karsten vil gerne have”arbejdet”.
• Kiras-udflugt – status: der er mange tilmeldinger, giver et minus på ca 30.000 kr. 

◦ Skal have op til generalforsamling
Om turen kun skal have økonomiske fordele for medlemmer af borgerforeningen?
Hvor mange penge der må bruges ture for byen.

• Kulturelt forum: var godt besøgt, var en god dag.
• Konference den 26.1.2019: afholdes i Løgumkloster, holdes for lokalrådene. Jørgen 

Ørgaard fra Mols kommer og fortæller.
• Messen – styringsgruppen: skal markedsføre lokalområderne. Samarbejde med Abild, 

Jejsing, Møgeltønder og sæd/ubjerg.

3. Økonomi Procedure for brug af penge.
• Investering: De 1,8 mil står pt. Ved Jyske sparekasse. Skal fordeles ud på 3 banke (Jyske

sparekasse, kreditbanken og Tønder bank).
Have et møde med rådgiver, om at investere pengene.

4.   Eventuelt:
• Tilflytterhuse/pendlerboliger: Ideen er at man skal kunne bo der i 4-6 mdr. der skal laves

et Aps til køb, vedligeholde og udlejning af huset. Starter op i 3-5 lokalområder
◦ Afhold et borgermøde for at se om der er opbakning fra borger, og se om der er 

nogle der vil investere i projektet. (være med i Aps). 


