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REFERAT NR. 04 

SAG: PROGRAM Områdefornyelse i Løgumkloster 
Vedr.: TEMAGRUPPE 1/2 Klosterbyen/Flækken 

MØDESTED & TID: Centralhotellet, onsdag den 12. oktober 2016, kl. 17.45-19.15 

DELTAGERE: Susan Pedersen (SP), Matthias Alpen (MA), Else-Marie Dam Jensen (ED), 
Britta Larsen (BL), Rita Kyster (RK), Jan Henriksen (JH), Caroline Albrechtsen (CLA), Chri-
stel Ebsen (CE -ref.) 

Afbud fra: Frede Gothardsen (FG), Vagn Lauritzen (VL), Leif Hansen, John Dreehsen (JD), Anders Hørkjær 
Pedersen (AHP), Gertrud Yde Iversen (GY), Jan Muus (JM), Christian Kjær-Andersen (CKA, TK). 

 
 

 

Dagsorden/mødeformål: 
1) Siden sidst – opfølgning på møde/referat fra 6/9 
- Trafiksikkerhedsplan + planer 2016/17 v/ CKA + CE 
- kommunikations-projekt/strategi fra KALB v/ CLA + CE 
- tidsplan v/ CE 

      2)    TEMA 1 delprojekter v/ CLA + CE: 
              - (1) prioritering af indsatser 
              - mini kortlægning af ´liv i byen´: hvordan bruger vi byen? Møde- og opholdssteder? Potentialer?  
       3)   TEMA 2 delprojekter v/ CE + EDJ: 
              -  bevaringsarbejdet fremover 
 - kommuneatlas ajourføres? Behov/roller i øvrigt? 
              - tomme bygninger/kroen?  
              - ´sprossekasse´ - en god ide? 
       4)   Evt.  
       5)   Næste møde er den 8. november 2016 (sted følger) 
             - fælles status møde + oplæg ved forstander/Rødding Højskole  
 

Ad 1) Siden sidst –  
 

Ad a) trafiksikkerhed – og trafikplan: CE orienterede p bg a oplæg (uddelt og vedlagt ref. som fil) 
kort beskrivelse af forventede arbejder i 2016 ved Tønder Kommune samt relevante forslag i Trafik-
planen, som bør inddrages i det videre arbejde. Ingen bemærkninger. 
Ad c) kommunikations-projekt/strategi: Marianne præsenterede tanker om kommunikation, ´bro-
bygning´ på tværs af byen, skoleelever m.fl. involvering i borgermødet, der afholdes i Klosterhallen. 
Støtte til Kalb forslag: #liviløgumkloster uden ´godt, mere eller bedre´ foran liv samt til idé om at 
bruge Klosterhallen som samlingssted og tidspunkt for at fange børnefamilierne. Tidsplan indgik her-
under, jf. tidl. udsendt. Ideer i forhold til mere liv på markedspladsen kunne være: ikke permanent 
karakter som pop-ups, events, mobil scene. Kalb sender brev ud uge 42 til alle institutionerne (fra 
Tønder Kommune) om at engagere børn/unge i projekter om deres egen by.. samtidig engageres læ-
rerne og forældrene til at komme. Dingster-gætterier? Den Tyske Skole Løgumkloster gennemførte 
sidste år et lignende projekt, med video-fortællinger om bygninger, gader, institutioner og virksom-
heder, MA og Kalb fortsætter dialog – og MA har sendt link ud til alle: 
http://www.dsluegumkloster.dk/cms/?Projekte___Mein_Heimatort_-_Luegumkloster 
 

Ad 2) TEMA 1 Klosterbyen: DELPROJEKTER 

Tønder Kommune har ikke nået at aftale med landskabsarkitekt, men udbud mm er undervejs. Som 
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del af det videre arbejde i bymidten er det nødvendigt (jf. ansøgning) at arbejde med en 
Delprojekt 1/2:  kortlægning af nuværende og forslag til nye mødesteder i byen? Hvordan bruger 
fok Løgumkloster i dag – og hvor savner man muligheden, i fx sol, læ for at mødes og sætte sig?? 
Spørgsmål og opsamling fra alle kort med gode ideer mm udsendes særskilt til alle i temagrupperne 
til næste møde den 8/11. 
Delprojekt 3 stier: ingen bemærkninger. 
Delprojekt 4 Mølleområdet: JH redegjorde kort for det store arbejde og alle planerne for området 
´OASEN´, belysning, bålplads og naturgenopretning, som blev standset, da Borgerforeningen fik op-
lyst, at der vil ske en tilsanding af søen inden for en kort årrække. JH afleverer forslag til CE/CLA, der 
taler videre internt i kommunen og tjekker pris på fx sandfang.. hvad skal der til? Området er med i 
ansøgningen om områdefornyelsen, så vigtigt at vi afklarer mulighederne. 
Liv på Ålykkevej? 
 

 Ad 3) TEMA 2 Flækken DELPROJEKTER 

Delprojekt 1: kommuneatlas revideres, ja, ifg ED, men det gælder generelt udviklingen af en bedre 
bevarende lokalplan. Denne plan er undervejs og del af kommunens fremtidige planlægning. 
Aftalt: CE/CLA afklare forventet tidsplan samt lokal deltagelse i processen?! 
 
Delprojekt 2 tommebygninger/kroen: Tønder Kommune har endnu ikke modtaget tilsagn fra UIBM 
om de særlige bygningsfornyelsesmidler til Løgumkloster (ansøgt kr. 2 mio.)  
 
Legepladsen: kan der findes en placering, så gerne, for kommune har afsat midler i budget. Den store 
grund bag Markledsgade 11 (hus til salg?) kan evt. udstykkes til legeplads, direkte adgang fra stifor-
løb. Intet nyt på mødet den 12/10. 
 
Delprojekt 3 ´sprossekasse´ kunne være en god idé også i Løgumkloster. CE sender kommissorium 
som anvendt i Højer (målrettet FLÆKKE-gruppen).  

 
Ad 4) Evt.  

CE kontakter forstanderparret Rødding Højskole, om de vil deltage med inspiration den 8/11. 
 
Ad 5) Næste møde 

FÆLLES STATUS MØDE DEN 8. NOVEMBER KL. 17-19 SAMT  
BORGERMØDE DEN 29. NOVEMBER, KL. 16.30 -19.00 
 
CE/ 17.10.2016 
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