
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Onsdag den 1. december 2021,
kl. 18.00 – 21.00 i hallen

Deltagere: Per, Allan, Jesper, Søren, Sanne, Mark, Kristina, Birgitte, Trine
Afbud:

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 Procedurer m.m. og evt. nye arbejdsgrupper Præsentationsrunde

3 Nyt fra arbejdsgrupper:
● Branding Gruppen

○ Salg af annoncer
○ Plan for relancering af film
○ Drift af infoskærme

● Vej og Park
○ Vestergade
○ Trampesti
○ Trafik i Nørregade (i samarbejde

med Erhvervsforeningen)
○ Omfartsvej
○ Ren By
○ Flagallé
○ Belysning på Stationspladsen
○ Fortov Risagervej
○ Cykelsti - Jernvedvej
○ Lys i Verdensskoven - Sanne
○ Borgerhenvendelse - Rep. af

cykelsti på Aikevej

● Byggegrunde/lokalplaner

● Ældre
○ Status seniorboliger

● Børn & Unge / Skole og institutioner

● Teknik og Bygge
○ Drøftelse af lokalplaner for

Nørregade

● Økonomiudvalget

Udskiftning af harddisk. Den fra Spar kan bruges i
stedet.
Børne-ungeudvalg fjernes fra menubjælken på
hjemmesiden.
Lene og Birgitte udskiftes
Repræsentantskab i menubjælken fjernes

Tinglysning af trampesti forventes gennemført ved
årsskiftet.

Trafik i Nørregade: i gang med en tegning og en
beskrivelse af ændring ved p-plads ved hotellet.
Kan der indgås en aftale med Din Forsyning i fbm.
separatkloakeringen?

Afholdt møde ml. kommunen og grundejere vedr.
tre grunde i byen. Pt. ingen afklaring

4 Formandsmøde, Esbjerg Kommune
● Gennemgang af punkter foreslået i

“Lokalråd på Tværs”

Alle offentlige ytringer fremsættes af enten
formand eller næstformand.
Ikke opbakning til punkt 1, men til punkt 2 og 3.
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5 Strategi for mental sundhed

6 Emner til kommende møde Søndergade - evt. fartmåler.
Borgermøde
Fugle
Tiltag for tilflyttere
Arbejdsgruppe Kend din by
Info-skærm
Shelterbooking
Ny strategi i fht. samarbejde med udvalgene
Skal vi invitere de lokalvalgte?

7 Emner til Sognebladet + hjemmeside +
infoskærme
Husk deadline til Sognebladet!!!

8
Næste møde er:

Evt.
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