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Referat fra Lokalrådsmøde d. 6. marts 2013 

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

Afbud: Anette 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt. 

3) Besøg af Kirstine Dagnæs-Hansen og Steen Gelsing fra Esbjerg Kommune 

Kirstine har sendt statusrapport til ministeriet på Mellembyplanen, da det er 2 år siden vi gik i gang. Her er 

det beskrevet hvor langt arbejdet er med Mellembyplanen. Kirstine sender statusrapporten til Jonna, som 

videresender den til Lokalrådet. 

Kirstine har ikke fået svar fra Natur og erhvervsstyrelsen vedr. LAG-ansøgningen. Ansøgningen har ligget i 

ministeriet i 5 måneder, og Kirstine forventer at der snart kommer svar. 

Nørregade er næsten færdig, men er blevet forsinket af frosten.  Kirstine har bedt om at få lagt hjørnet ved 

Skovbrynet om, da det ikke er så pænt lavet. 

Projektet ved skolen, mountainbikebanen og stien er næsten klar til at komme i udbud.  Projekterne 

forventes gennemført hen over sommeren 2013. Der er kigget konkret på hvilke træer der skal fjernes for 

at få plads til stien. 

Stationsbygningen: Der er givet nedrivningstilladelse. DSB ønsker at gå i dialog om ventefaciliteter osv.  

Kirstine finder en kontaktperson ved DSB, så vi kan komme i dialog med dem. Kirstine igangsætter 

samarbejde med konsulentfirma vedr. udarbejdelse af skitser for stationspladsen. 

Bygningsfornyelse: Ændrede refusionsregler gør at det samlede budget formentlig øges. 

Kirstine har haft kontakt til Forsamlingshuset og informeret om, at der kan støttes med op til 33 % til nyt 

tag. 

Byporte: Steen Gelsing opfordrer os til at bringe det videre til Økonomiudvalget.  

Stationspladsen: Lokalrådet skal finde personer til følgegruppen.  Gerne aktører omkring pladsen. 

4) Verdensskoven 

Verdensskoven: Steen og Sanne indgår i arbejdsgruppen. Der skal desuden findes borgere til 

arbejdsgruppen. LAG-konsulent Jesper Larsen vil gerne først kobles på når der ligger nogle konkrete forslag 

til hvad der ønskes etableret i Verdensskoven.  
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5) Finansiering af brandingprojekt 

Allan og Kristina har sendt et forslag rundt til Lokalrådet med idéer til hvordan vi kan finde penge til 

finansiering af projektet.  

Sanne sender fakturaer ud nu vedr. hjemmeside. 

6) Fællesmøde med Vejrup Lokalråd 

Vi afventer dato fra Vejrup Lokalråd. 

7) Elektrificering 

Laurs kigger høring igennem vedr. elektrificering, og melder tilbage om der er noget vi skal reagerer på. 

8) Dagsorden til mødet med Økonomiudvalget: 

Det blev besluttet at vi tager følgende punkter med til mødet med Økonomiudvalget.  

* Børne – og Ungdomsby/aldersintegreret institution/døgnåbning i daginstitutioner/Nørregade 70 og 74. 

* Omfartsvej/elektrificering 

* Erhvervsjord  

 * Byporte 

Jonna laver udkast til dagsorden samt beskrivelse af punkterne, og sender rundt. 

9) Orientering 

Jonna giver Sanne og Kristinas kontaktoplysninger til journalisten fra Jyske Vestkysten, så der kan laves en 

omtale omkring projektet ved Skole, Byhaven og mountainbikebanen. 

10) Sogneblad 

Ingen emner.  

11) Evt. 

12) Næste møde 

Bemærk: Næste møde flyttes til onsdag d. 3. april kl. 18.00 – 20.00. Frede bestiller smørrebrød. 

 

 

 

 


