Møde i Darum Lokalråd d. 20.3.18
Tilstede: Erik, Lasse, Thomas, Preben, Eva, Helle,
Karsten
Fraværende: Inger
Referent: Karsten
1. Besøg af arbejdsgruppe:
Reetablering af Darum….fortsat
Herunder Møde m Hans Kjær
2. Forberedelse af møde med Darum.dk i
april. Hvilke punkter ønsker vi diskuteret?

3. Siden sidst:
Lokalrådskonference v Erik og Helle
Kaffe med Torben v Helle
Årets landsby, skal vi søge?
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1. Hans Kjær vil gerne mødes med os, men
har fået influenza – der aftales nyt
tidspunkt, når han er rask. Der skal holdes
et borgermøde, omkring hvordan rabatter,
sikkerhed mv. Landsbyplan, når Lokalrådet
har hørt tilbage fra kommunen. Hvem har
visionen og hvem finansiere re-etablering.
2. Vi ønsker diskuteret flg. Punkter:
- Hvor mange besøgende har siden –
færre siden facebookgruppen?
- Skal siden bygges mere
hensigtsmæssigt op? – det kan være
svært at finde rundt.
- Kan gruppen selv justere på siden, så
den bliver logisk.
- Hvordan bliver hjemmesiden ”bedre”
end facebook?
- Har de brug for mere fra os?
- Hvad fungerer godt / skidt på
nuværende tidspunkt.
3. A) Erik og Helle var til konferencen i Hviding.
Kommunen fortalte om, hvordan lokalrådende
kørte i de forskellige landsbyer. Der er mange
forskellige tilgange til opgaven. Erfaringen blev, at
Darum var meget struktureret og velfungerende.
Indtrykket blev, at Esbjerg Kommune gerne vil de
forskellige lokalråd – opfordrer til deltagelse på
økonomiudvalgsmøder, for at få forskellige ønsker
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igennem.
B) Helle har fortalt den nye skoleleder omkring
Darum og kørte en tur i byen. Der blev udvekslet
mange informationer og besvaret mange
spørgsmål. En positiv oplevelse.
C) Der er pt. mange bolde i luften, rådet beslutter
at vente, til boldende er grebet og projekterne
iværksat. Fokus holdes på nuværende opgaver.
4. Møde med Helheden vedr. ideforum/evt.
ny arbejdsgruppe under lokalrådet v Helle
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Rådet hilser initiativet velkomment, et flot
oplæg til et samarbejde mellem Helheden
og byen. Helle har talt med Helheden om,
at Helhedens ideforum kan oprettes som
en ny arbejdsgruppe under lokalrådet.
Lokalrådet er enigt heri. Vi vil indkalde til
møde med Helheden for at se på
potentielle samarbejdsområder. Per
understreger, at det ville være fint med en
fra lokalråd, foreningslivet, blandede
aldersgrupper mv.
Helheden indkaldes til Lokalrådsmødet i
maj.
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Møde om luftledninger mm

5) Der holdes informationsmøde omkring disse d.
24/25. April kl. 19-21 i Ribe Fritidscenter. Erik
deltager, og vender tilbage med mere konkret
information.
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Den gode historie.

Arbejdet fortsætter…
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Punkter til Teknik & Miljø (fredag 20. kl.
8.30-9.45) og til Økonomiudvalget (23. maj
15.30) indsendes senest 3.4
Hvem vil deltage i de møder?

7) Lasse, (måske)Karsten og (måske Helle) deltager
v. Teknik og miljø 20. April
- Cykelsti mellem Darum og Bramming (vi
medbringer brev med argumenter)
- Har den grønne bande konkrete ønsker som
kunne være relevante? Helle undersøger.
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Eva, Helle og måske Inger deltager med punkter
mv. 23. maj
-

-
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Grundlovsmøde, planlægning

Flere dagplejere i Darum. Rådet synes
stadig at garantien for pasning, indfries
over et alt for stort geografisk område.
Yderligere punkter indgives til Helle
senest d. 3/4

8) Grundlovstaler bliver Biskop Elof Westergaard
og Skalakorte kommer og synger. Preben aftaler
diverse med 5. Klassen ift. Salg af kaffe og kage,
herudover diverse stole og grej (headset).
Karsten undersøger, om FDF har mulighed for at
stille op, på samme måde som for 2 år siden –
hvilket var særdeles godt.
Eva og Inger sørger for diverse omkring fællessang
mv.
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Høring om 2-sprogede børn og unge

10 Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger
Butiksgruppen
PR-gruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen
Velkomstgruppen
Den grønne bande

Vi har ingen kommentarer hertil.
10
Lejeboliger: projektet skrider planmæssigt frem.
Butiksgruppen: Der afholdes borgermøde d. 11.
April 2018 – Præsentation af vision omkring en
kommende butik bl.a. placering, successkritierier
ift. Gennemførelsen af projektet. Der forventes et
deltagerantal over 200 borgere.
For at projektet kan gennemføres, kræves der
tilkendegivelse af anpartskøb fra byens borgere, i
en størrelsesorden over kr. 2.000.000,-. Dette
forventes dog ikke at være et problem.
Vadehavsgruppen: Der bliver foredrag om fugle og
om diget og Sneum sluse, der kommer havkajakker
man kan prøve, Nationalparkskibet kommer og
lægger sig på Vaden + mange andre aktiviteter. Der
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er lejet telt så maden kan nydes under tag. Følg
med på Vadehavsdagens FB
Stigruppen: Når frosten forlader jorden, vil
arbejdet påbegyndes (og når det passer ind i
planlægningen). Vi skal selv grave stolper ned til
infotavler. Eventuelt i samarbejde med lokale
entreprenører.
Velkomstgruppen: der er uddelt 6 mapper, til nye
borgere.
DGB: Der afholdes møde d. 24. Marts 2018. Der
plantes blomsterfrø ved indfaldsveje til byen.
Såfremt der kan gives tilladelse fra respektive
jordejere. Det påtænkes at flytte bænken fra
hækken ved spejderhytten, til et mere
hensigtsmæssigt og brugbart sted. Der bliver
afholdt en affaldsindsamlingsdag i April
11 Nyt fra Foreninger:
Børneby
Darum Kultur-og Fritidscenter
Menighedsråd
Darum IF

Børneby: intet nyt før torsdag
DKF: overskuddet i Darum Kultur- og fritidscenter,
kommer primært fra støtteforeningen.
Der er sat nye facadeplader på centeret,
udgiftsneutralt for centeret, da sagen ligger
mellem forsikring og montør.
Menighedsråd: Intet nyt.

12 Punkter til næste møde:

Darum IF: En særdeles vellykket
gymnastikopvisning, masser af gæster og rigtig god
stemning. Lørdag d. 28. April holder Darum
Tennisklub 25 års jubilæum – åbent hus med
aktiviteter.
DGI Fodboldskole fra d. 10-12 maj.
Den gode historie
Redaktionsgruppen Darum.dk kommer på besøg
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14 Evt.
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Darum Lokalråd har meddelt
vadehavsrepræsentanten at der ikke betales
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befordringspenge fra lokalrådet.
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