
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Torsdag den 14. oktober 2021,
kl. 19.00 – 21.00 i hallen

Deltagere: Jesper, Allan, Per, Søren, Lene, Kristina, Trine
Afbud:  Sanne

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden

2 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

Ikke noget nyt

Trampesti: der er sat nogle låger og noget hegn
op. Shelter sættes op den 31.10.
Byggetilladelse til opholdsplads er søgt.
Kristina tjekker op på skilte.
Sponsorer orienteres om, at der afholdes
kom-og-kig-arrangement. Det gør Søren.
Informationen skal også lægges på facebook, når
det har været annonceret i Sognebladet.
Nørregade: De fire p-pladser kan blive aktuelle i
tilfælde af, at vi får en bager.
Fortov Risagervej: Per forsøger at rette
henvendelse til politiet. Kristina kontakter Morten
Andersson
Henvendelse: Orienter borgere om app’en.

Ikke noget nyt

Der har været afholdt et møde vedr. jorden bag
den sidste boldbane. Obs på
byzone/landzone-status.
Kristina følger op på møde vedr. areal ved
Trælasten.

Intet svar. Kristina rykker for det.

3 Møde med lokalrådene i Gl. Bramming Kommune
- orientering herunder “Lokalråd på Tværs”

Orientering om forskellige projekter, som er
beskrevet i udsendt referat.
Flere lokalråd havde fået gennemført projekter
uden om de officielle kanaler. Kristina kontakter
Vejrup for at høre mere om deres
skovrejsningsprojekt.
Der oprettes en videndeling-gruppe “Lokalråd på

1



tværs”. Det er frivilligt, om man vil deltage.

4 Forskellige informationer fra Ann Caroline
Hansen, Esbjerg Kommune

Se mail fra hende.

5 Vælgermøde 11. november.
Finn Thomsen er ordstyrer, og der bliver
annonceret i Sognebladet (uden os som
afsender).

Ønsker til nyt byråd Forslag:
decentralisering
reel inddragelse og indflydelse
øget trafiksikkerhed
puljer til lokale initiativer
mere interesse/engagement og lydhørhed fra
politikere og forvaltning

6 Nyt lokalrådsmedlem 9. november kl. 19 - alle ønsker genvalg undtagen
Lene.
Kristina kontakter potentielle kandidater

7 Besøg fra Erhvervsforeningen vedr. omfartsvej
kl. 20.15

Vi er alle positive overfor ideen, men under
forudsætning af, at der foretages en undersøgelse
af trafikken (hvilket ikke kan gøres, så længe der
er anlægsarbejde i gang). Desuden ønsker vi en
vurdering af konsekvenserne, da vi ikke vil
risikere, at BaneDanmark lukker overkørslen ved
etablering af omfartsvej.

Trafiksikkerhed i Nørregade revurderes i
forbindelse med det igangværende arbejde.
Trafikgruppen genetableres og udarbejder et
oplæg til kommunen og Din Forsyning.

8 Emner til kommende møde Søndergade - evt. fartmåler.

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

10 Næste møde er: 3. november - Lokalrådsmøde
9. november - Repræsentantskabsmøde
9. december - julefrokost
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