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Referat fra Lokalrådsmøde d. 10. august 2011 

 

Tilstede: Jonna, Sanne, Steen, Frede, Laurs,  Peder, Allan E., Allan K., Kristina 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

3) Delprojekter i Verdensskoven – besøg af LAG-konsulent Jesper Larsen 

 

Esbjerg Kommune er vært ved Borgermødet d. 12. september. Til borgermødet deltager John 

Snedker, Jan Ove Pedersen og Erling Sonne. Helene Plet inviteres evt. også.  

 

Vi afventer borgernes holdning på Borgermødet og høringsperioden, og derefter skal der laves en 

endelig prioritering af hvilke projekter der ønskes gennemført. 

 

4) Branding – status på gruppens arbejde 

Første møde afholdes på mandag d. 15. august. 

 

5) Mellembyplan 

Der bliver høringsperiode for mellembyplanen fra uge 37-44. 

Udgifter til borgermødet afholdes af projektet. Der serveres øl og vand. 

Jonna sørger for at videresende annonce til Sognebladet senest d. 17. august. Frede giver besked til 

Henrik om at annoncen kommer. 

Jonna sørger for at bestille opslag til byen ved Jan Ove Pedersen. Jonna skriver rundt vedr. hjælp til 

ophæng.  

Der bliver trykt 50 stk. mellembyplaner, som lægges rundt i byen. 

Jonna snakker med Jyske Vestkysten om en annonce. Jan Ove Pedersen sender stikord til Jonna. 

Jonna opfordrer desuden Jyske Vestkysten til at møde op til Borgermødet. 

Allan K. snakker med Henrik vedr. opdatering af hjemmesiden.  

Steen har snakket med John Pedersen (Borgerjournalist). 

Peder tjekker op omkring reservation af Kultursalen samt stole, projekter og talerstol. 

 

6) Gensidig orientering 

Peder oplyser, at kommunen er ved at sætte skelpæle op for at kortlægge vejene i kommunen. Der 

står derfor gule skelpæle rundt omkring i byen. 

Skilt ved Sdr. Lourupvej. Erhvervsforeningen er i gang med at få den opdateret. 

Der er gang i byggemodning af nye grunde på Rugmarken. 

Cykelsti på Sdr. Lourupvej: Efter vores møde med Økonomiudvalget har politiet vurderet at vejen 

er trafikfarlig.   

 

7) Evt. 

Forslag om at vi evt. afholder et årligt møde med institutionslederne i byen.  

Hjertestarter blev diskuteret. Der hænger på nuværende tidspunkt hjertestarter i hallen. Peder 

snakker med Jørgen Olesen om der evt. kan laves noget mere reklame for dette. 
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8) Næste møde 

Onsdag den 7. september 2011 kl. 19.00. Jan Ove Pedersen deltager. 

Borgermøde den 12. september 2011. Kl. 19.00 – 21.00 

 

 

 


