
 
 
 
 
 
 
 

 

 Agerskov Sogns Lokalråd 

 

Dagsorden fællesmøde tirsdag den 7. maj kl. 17.30 i Agerskov Hallen. 

 

 

 Velkomst v. Henning 

 

 Agerskovhallen har ordet 

 

 De fortalte bl.a. at gulvet i hallen skal afslibes og lakeres og at det nok bliver i uge 24 og 

derefter, grundet de 2 valg som først skal overstås. 

 

 De har længe arbejdet for at få den tilbygning der gør det muligt, forsvarligt at 

opbevarer stole og borde, men mangler 700.000,- DKK . Hvis man har en eller flere 

gode og/eller alternative idéer til at få kommunen i tale, så hører de gerne herom. 

 

 De arbejder ligeledes på at på en fastansat (20 timer), gerne en lokal person, har pt. 2 

fleksjobber. 

 

 Kjeld Jakobsen har fået materiale fra Johnny Andersen (fra halbestyrelsen), og arbejder 

ud fra dette på et dokument som skal sendes til kommunen en af de nærmeste dage 

for at lægge pres. 

 

 Mette Greve opfordre til at foreningerne melder ind at de gerne vil ”spytte i kassen”. 

 

 Det blev nævnt at den pulje som Toftlund har fået penge fra til deres nyeste bane, er 

der stadigvæk penge i. 

 

 Claus Gumprecht opfordre til læserbrev og invitation af politiker i August md. op imod 

kommunens budgetforhandlinger som er i september. 

 

 Ingen spørgsmål til Hallen 

  

http://agerskov.infoland.dk/


 
 
 
 
 
 
 

 

 Agerskov Sogns Lokalråd 

 Lokal udviklingsplan 

 

Henning orienterede om at Tønder kommune udlodder 50.000,- DKK til lokalrådene for de 

5 bedste lokale udviklingsplaner. Deadline for indsendelse af disse er 15. maj 2019 

De 50.000,- DKK som kommunen udlodder, skal bruges til at lave den endelige 

udviklingsplan. 

Udviklingsplanen skal indeholde en 5-10 årig plan for hele lokalområdet omhandlende bl.a. 

erhverv, bosætning, fritid, uddannelse, plejehjem, infrastruktur mv. 

Udviklingsplanen skal bruges af alle involverede parter, og vi kan bl.a. bruge den til at holde 

kommunen op på dette. 

Henning berettede ligeledes at lokalrådet allerede havde taget hul på ønsker/visioner for 

lokalplanen, men at alle er velkommen til at indsende ønsker til ham. Lokalrådet havde 

bl.a. følgende ønsker/visioner: 

 

Cykelsti fra Bedsted, at vi skal ”slå” på de bløde værdier, områdets centrale beliggenhed, 

trafiksikkerhed, AUF og aktiviteter, samarbejde, byggegrunde, boldershøjbanen, 

spejderhytten, shelter, vandre og cykelferie. 

 

Herefter kom der fra de fremmødte følgende idéer: 

 Hanne fra Friplejehjem nævner Møllegrunden som oplagt til udvidelse af friplejehjem 

 Helle AUF, mangler et bysekretariat som kan hjælpe med et kassererkorps, ansøgninger 

”Komplet pakke” med idræt, spisning for hele familien. 

Ønsker mere plads i hallen til aktiviteter/udstyr 

Fodboldstævne ala ”Vildbjerg Cup” i mindre udgave 

Fælles pedelhjælp /frivillig korps 

 Kjeld Jakobsen, cykelklubben ønsker mountainbikesti bundet sammen 

 Det blev også nævnt at det er vigtigt at når der søges, så skal så mange som muligt får 

gavn af det, da det gør det lettere for fonde at give 

 Claus Gumprecht siger at du kunne være spændende at få et DM i f.eks. mountainbike 

med i planen 

 Ønsker at vejen op til friplejehjem pga. beredskabsmæssig, Friplejehjem er i dialog med 

kommunen 

 

 

Lokalrådet har nedsat en gruppe på 4 personer, som skal udarbejde denne lokalplan. De 4 

er personer er: Lars Kristensen (Agerskov ungdomsskole), Sonja (Agerskov handels- og 

håndværkerforening samt Henning og Claus fra lokalrådet. 

  

http://agerskov.infoland.dk/


 
 
 
 
 
 
 

 

 Agerskov Sogns Lokalråd 

 Genforenings arrangement i 2020 

 

Fra lokalrådets side skal der lyde en opfordring til at der i området skabes nogle 

arrangementer relateret til genforeningen. Det er en god måde at gøre opmærksom på 

vores område. Tønder kommune vil gerne hjælpe og man er velkommen til at kontakte 

dem med evt. spørgsmål. 

3 af de fremmødte kunne berette om at de allerede har en aktivitet til dette. 

 Friplejehjem har planer om et arrangement 

 Rangstrup forsamlingshus har fået ”Det Lille Teater” til at komme og fører et 

teaterstykke 

 AUF deltager i et arrangement i Toftlund 

 

 Extreme Challenge Agerskov 

 

Mette Greve kunne berette om følgende: 

 312 deltagere pt. men ved at der stadigvæk er nogen der mangler nogen at tilmelde sig 

 Hun forklarede at det kæmper mod andre arrangementer som er samme dag/weekend, 

bl.a. Jellinge Festival. 

 Hun kunne desuden løfte sløret for at de har fået ny aftale i hus, Danske Bank sponsorere X 

antal billetter til trængte familier og overvægtige. 

 Fået lov til at leje 6 forhindringer hos et andet OCR løb, bl.a. for at hjælpe nogle af de 

frivillige deltagende foreninger. 

 De mangler vejvisere, og opfordre til at folk melde sig. 

 En ny ting i år, er at der også er et Extremeløb for børn. 

 

Derudover fortalte hun at: 

 Tilmeldingerne til Klovneløbet som er om lørdagen i Agerskov byfest er begyndt at komme 

ind, men de vil selvfølgelig gerne have mange flere, så opfordre alle til at lave reklame for 

løbet. Desuden er kommet et sammenarbejde i stand med Agerskov Byfest, så børn der 

deltager i løbet, efterfølgende gratis kan komme i hoppeborgland. 

 

 Henning Matzen savner mere facebook aktivitet i forhold til de 2 arrangementer. 

 

  

http://agerskov.infoland.dk/


 
 
 
 
 
 
 

 

 Agerskov Sogns Lokalråd 

 Bordet rundt 

 

Rangstrup borgerforening: 

Cykelstien går efter planen, kommune skal i gang med forhandle opkøb af grunde til 

cykelstien. Det forventes at de går i gang med at etablere cykelstien efter sommerferien, 

da kommunen regner med at kunne overføre penge fra andet projekt. 

 

Cykelklubben: 

Har gang i sammenkobling med ungdomsskolens MTB rute, ansøgninger sendt af sted 

 

Agerskov borgerforening: 

Nye flag og flagstænger i glasfiber er blevet indkøbt og bliver bl.a. opsat til årets 

konfirmation. 

Der er også ansøgt om opsætning af lys nede ved søen. Der mangler ikke mange penge før 

projektet kan realiseres, der arbejdes bl.a. på et sammenarbejde med andre aktører i byen 

 

Agerskov byfest: 

De er så langt at det hele snart er planlagt. Der er igen i år nogle nye tiltag. Bl.a. kommer 

der en bugtaler som er kendt fra TV. Dette arrangement er gratis. Der kommer også et 

klatretårn på 9 meter, og der bliver arrangeret en cykeltur ud i det blå. 

For at leve op til div. love er byfesten nød til at være en rigtig forening og holder derfor 

stiftende generalforsamling. 

 

Kulturgruppen: 

Efter sommerferien kommer der igen en Strikkecafe.  

 

Rødekors: 

Er oppe på 100 frivillige nu, men de kunne dog godt bruge nogle flere besøgsvenner. 

 

Friplejehjem: 

Kunne berette om at der stadigvæk er venteliste til en bolig. De har 4 fra personalet som 

stopper af naturlige årsager, og kan fortælle at de ikke har haft nogen problemer med at 

genbesætte stillingerne. Dette skyldes med stor sandsynlighed at det er et friplejehjem. 

 

Agerskov menighedsråd: 

Fortalte om div. aktiviteter, 

Der er konfirmation d. 17. maj og har et ønske om at alle i byen flager for at ønske de unge 

mennesker tillykke med konfirmationen. 

De kunne også fortælle er der bliver arrangeret en koncert i kirken til byfesten. 

http://agerskov.infoland.dk/


 
 
 
 
 
 
 

 

 Agerskov Sogns Lokalråd 

 

AUF: 

De har fået ny bestyrelse ved seneste generalforsamling. De har også startet en ny E-sport 

afdeling op og denne sammenarbejder med floorball. Dette projekt har været i P4. 

Så har de haft besøg af ”Tønder på tur”, hvor de fortalte om Agerskov i bevægelse, stor det 

store fokus der er på sammenarbejde. Så skal de også (fortjent) fejre at de er blevet årets 

forening. 

 

Agerskov Ungdomsskole: 

De har noget der hedder: Samfundssind på skolen. Her skal skolens elever rundt og hjælpe 

i byen, bl.a. på friplejehjem, hjælpe i spar, på folkeskolen, og i genbrugsbutikker og samt 

samle affald. Der er arrangeret Triatlon samme dag som generalforsamling (hertil har de 

skaffe over 50 frivillige hjælper) 

Den 22.06.19 sker der en markering af skolens 100 års jubilæum med bl.a markedsplads. 

Den 03.11.19 som er den officielle jubilæumsdag, kommer Hendes Kongelig Højhed 

Prinsesse Benedikte og deltager i markeringen. 

 

Agerskov handels- og håndværkerforening: 

Fortalte om den overståede Agerskov messe, og om alle de meget positiv tilbagemeldinger 

de havde fået på dette arrangement. Så havde de arrangeret foredrag i Agerskov hallen 

med Peter Ingemann. De fortalte at de fik én chance, og selvfølgelig slog de til på dette. De 

ville bare have ham lige meget hvad. Der blev solgt 525 billetter, og igen var der mange 

positive tilbagemeldinger. 

De er ved at planlægge julekoncert. 

Så er der markedsdag d. 7. juni, hold øje med facebook, hjemmeside og ugeavis. 

 

 Generalforsamling d. 21. maj 

Som noget nyt i år, er der fællesspisning før generalforsamlingen. Husk man skal tilmelde 

sig.  

 

 Næste møde (tirsdag kl. 17:00 i uge 33). Evt. spejderhuset og bålhytte 

 

 Evt. 

Tavle nede ved Spar, har Lokalråd har gjort mere ved det? Der afventes kommunens 

digitaliseringsprojekt (efter info fra Leif Høgh). Kunne være et oplagt emne til 

udviklingsplanen. 

 

Husk at melde ind hvis I har arrangementer som skal på hjemmesiden. Der er vigtigt at folk 

udfra kan se at i Agerskov, der sker noget! 

http://agerskov.infoland.dk/

