
Referat fra Lokalrådsmøde d. 8. oktober 2012 

 

Tilstede: Sanne, Frede, Jonna, Steen, Allan E., Kristina 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt. 

 

3. Status på byfornyelsesprojektet og Mellembyplanen.  
Besøg af Kristine Dagnæs- Hansen og Steen Gelsing. 

 

Status på elektrificering: Det forventes at der skal være indvielse i december 2015. Der er er pt. 

ingen planer om lukning af overskæringen.  Det kan dog stadig komme på tale hvis der bliver 

timedrift mellem de største byer i Danmark. 

 

Finansieringen er sammensat af 2 mio. fra Staten og 4 mio. fra Esbjerg Kommune. Herudover 

ansøges der om LAG midler. Ansøgning er indsendt. Det forventes, at der går 6-8 måneder inden vi 

får svar. Der er ansøgt om ca. 2,4 mio. Vi ved ikke inden hvor mange penge vi får, så indtil vi får 

svar, kender vi ikke den samlede økonomi. Projekter med LAG-midler skal være afsluttet i 

sommeren 2015. 

 

Fortove op til Østparken i Nørregade fornyes. Bymidteprojektet er igangsat. Der er afholdt licitation 

og priserne holder nogenlunde. Projektet forventes færdig senest d. 30.november 2012. 

 

Projekterne omkring skolen: Byhave foran gl. lærerboliger, cykelskuer og mountainbikebane. Der 

er afholdt første møde i arbejdsgruppen. Der afholdes møde i arbejdsgruppen igen medio november. 

 

Stierne i Verdensskoven, stationspladsen m.m. forventes igangsat hen over sommeren 2013. Vi kan 

allerede nu begynde at tænke på projekter og stier i Verdensskoven.  

 

Branding af byen f.eks. Åben By, hvor både foreninger og erhverv kan vises frem. 

Branding af byen jf. oplæg. Kristine vil helst ikke sætte flere ting i gang nu. Hun vil gerne afvente 

svaret vedr. de centrale LAG-midler.  

 

Steen Gelsing foreslår kontakt til turistchefen i Ribe, som arbejder på at lave en samlet hjemmeside. 

Jesper Larsen har meldt tilbage at vores brandingoplæg lyder spændende, og siger at vi er velkomne 

til at søge. Vi skal selv komme med 50 %. Der skal evt. afholdes møde med Jesper.  

 

Parkeringsarealet ved Forsamlingshuset. Jonna tager kontakt til Jørgen Jacobsen vedr. evt. midler i 

bygningsfornyelsesmidler. 

 

Nedrivning af stationsbygningen. Vi har frist til nytår til at finde et formål med bygningen. Steen 

tager kontakt til John Pedersen, som er tovholder i arbejdsgruppen omkring stationsbygningen. 

Kristine er lovet en tilbagemelding ultimo uge 41.  

 

4) Gennemgang af forslaget til de nye vedtægter 



Forslaget blev godkendt, og fremlægges på Repræsentantskabsmødet d. 6. november 2012. 

 

 

5) Emner til Sognebladet 
Ingen. 

 

6) Evt. 

 

 

7) Næste møde 

Repræsentantskabsmøde d. 6. november 2012 kl. 19.00. 

Evt. ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 14. november kl. 19.00 for evt. endelig godkendelse 

af nye vedtægter. 

 

 

 

Referent: Kristina 

 

 

 

 

 


