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REFERAT NR. 05 

SAG: PROGRAM Områdefornyelse i Løgumkloster 
Vedr.: SAMLET TEMA STATUS  

MØDESTED & TID: Løgumkloster Højskole, tirsdag den 8. november 2016 kl. 17-19 

DELTAGERE: Ann-Kirstine Christiansen (AC), Svend Rasmussen (SR),  Anton Schulz (AS), Britta 
Larsen (BL), Else-Marie Dam (ED), Finn Rosenberg (FR), Frede Gotthardsen (FG), Hans Christian 
Hein (HH), Leif Hansen (LH), Helle Skaarup (HS), Inger Caspersen (IC), Jan Henriksen (JH), Jan 
Muus (JM), John Dreehsen (JD), Karl Ove Jepsen (KJ), Kirsten Moesgaard (KM), Marianne Kalb 
(MK), Matthias Alpen (MA), Rita Kyster (RK), Sophia Kalb Møller (SM), Susan Petersen (SP), Vagn 
Lauritzen (VL), Anders Hørkjær Pedersen (AP), Caroline Albrechtsen (CLA), Christel Ebsen (CE), 
Kia Fog Kristensen (KK) (i alt 26 deltagere) 

Afbud fra: Eberhard Harbsmeier (EH), Mette Lykkebo (ML), Gertrud Yde Iversen (GY), Christian Kjær-An-
dersen (CKA, TK). 

 
 

 

Dagsorden/mødeformål: 
Forslag til dagsorden: 

1. Siden sidst 
2. Præsentation af samlet status/opsamling fra alle temaer v/CE 

- Løse ender – nye idéer/debat v/alle 
- Kommunikation (se bilag – omdelt fredag) v/CE+CA 
- Borgermøde 29-11-2016 – forløb mm. v/alle 

3. Eventuelt 
 

Ad 1) Siden sidst – 
 

Der har været afholdt 2 særskilte temagruppe-møder i oktober. 
Kommunikationsindsatsen og planlægning af borgermødet er gået i gang. 
 
Ad 2+3) Præsentation af samlet status/opsamling fra alle temaer + Løse ender – nye idéer/debat  

CE præsenterede systematisk alle ideer og projekter – store som mindre - under de 4 forskellige hovedte-
maer, status på disse samt ´løse ender´ - og oplæg til: hvad mangler vi at afklare og evt. prioritere? På borger-
møde? 
 
Kommunikation & logo 

 Bemærkningerne spændte fra: vil gerne have mere ´kultur´ med ind fra andre, der nok syntes den var 
med, men logoet? Er tårnet korrekt? 

 Hvad med det gamle byvåben? CE mener ikke, man i en sammenlagt kommune bør anvende dette så 
direkte, og Kalb understregede, at farverne i logoet netop er de gamle farver fra byvåbenet. Formen 
= ´ringen´ står til fri fortolkning! 

 Slogan ´liv i Løgumkloster´ kan diskuteres, flest positive over for fravalget i temagruppen om IKKE at 
tilføje ´bedre´ eller ´mere´.. og MA positiv ud fra signalet om, at det så omfatter ´liv i alle former´. KJ 
foreslog alternativt ´levende Løgumkloster´. 

 
TEMAGRUPPE 1: Klosterbyen og Flækken 

 CE præsenterede luftfoto med indtegnet område for helhedsplanlægning for så vidt: sammenhæng i 
belægning, inventar, nuværende og forslag til nye opholdssteder samt de udvalgte gader, der omdan-
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nes med ny brostens m.v. belægning, trafiksanering/-sikkerhed og dæmpning. Desuden uddrag fra by-
ens Trafikplan, så der er sikret en sammenhæng.  Stier og Mølledams-området er med. 

 HS mener, at der mangler en sammenhæng mellem busholdepladsen og refugie/højskole. Stor enighed 
i, at der bør arbejdes med en god løsning, stiforbindelse, skiltning m.m. 

 Mangler udsigtsbænk ved Brorsonvej – over å dalen 

 Skraldespande efterlyses – CE orienterer om kommunens politik på området. 

 der vedtages snart en tilgængelighedsplan – dvs. særlige hensyn for fx svagtseende i byrummene ind-
arbejdes 

 husk at tage hensyn til ældre på fx el-scootere m h t belægning + støj hensyn 

 Stikortet tjekkes. Hvem ejer stierne – adgange m.m.? 

 MEGET stor entusiasme omkring projekt: oprensning af Mølledammen og nyt mødested/fritidsom-
råde. Oprensningen koster måske i omegnen af 5 mio. kr.? Og hvem forsætter driften? CLA afklarer om 
Mølledammen er §3 område/fredet vandhul? Alle enige i at kommune og borgerforening m.fl. for-
sætte afklaring af ´udfordringer´ - og evt. søge fondsmidler -  idet projektet har stor betydning for by-
tens udvikling, rekreative oplevelser sammen! 

 Der skal skiltes og fortælles om den gamle made. 

 Legepladsen ligger allerbedst for både turister, dagplejemødre, lokale familier, hvis det er muligt at 
overtage Markledsgade 11. CE, CLA m.fl. afklarer, om til salg, hvor og hvordan, målet er vi kan meddele 
herom på borgermødet, således at det IKKE bliver en drøftelse af fx 3 forskellige steder (Friskolen? I 
´fuglekvartereret´? Eller?), men et konkret resultat!! OG fortælling om, at vi IKKE bruger OF midler, 
men allerede afsatte budgetmidler til central fælles legeplads.  

 Der er fortsat ikke nyt om ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler. Ansøgt kr. 2 mio. H&H vil i gang 
med at oprette en fond til støtte for fx den gamle kor og området dér. 

 
TEMAGRUPPE 2: Fyrtårne – og borgerdeltagelse/borgermødet 

 Der ligger konceptbeskrivelse for brugen af det gamle apotek, ejer vil gerne overveje at sælge, mid-
lerne er nok også mulige at søge – men hvem skal/vil/kan stå for driften? Det afklares af: Kirsten, Helle 
m.fl. Apotekerforeningens rolle? 

 Er Løgumkloster interessant i forhold til 4+ koncept projekt i forbindelse med Tønder Festival?? 

 Tønder Tomorrow – de unge vil gerne have en app, hvor man fx kan tage kontakt med både dem i sin 
egen by/nabolag samt generelt i hele Tønder Kommune? 

 Enighed om, at vi holder fokus på ideerne og IKKE på økonomien til borgermødet 

 Kontaktpersoner på www samt nævnes på borgermøde:  
1. TEMA Trafik: Rita Kyster, 2. TEMA bevaring: Else Marie Dam, 3. TEMA Kultur: Helle Skårup,  

4. TEMA borgerinddragelse: evt. Marianne Kalb..+ evt. frivillige fra Borgermødet?! 
 
Ad 4) Evt.  

Ingen bemærkninger – ud over HUSK at nævne for alle som ambassadør for OF, at vi får en stille periode og 
tingene opleves som om det går i stå – mellem 1. marts og medio maj, når PROGRAMMET behandles i UIBM 
(ministeriet). 
 
Ad 5) Næste møde 

BORGERMØDE DEN 29. NOVEMBER, KL. 16.30 -19.00 
 
CE/ 14.11.2016 
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