Møde i Darum lokalråd d. 23.4.18
15tkr
Tilstede:
Fraværende:
Referent:
1. Besøg af arbejdsgruppe:
Darum.dk
- 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 Darum.dk brug for mere fra
lokalrådet?
- Hvad fungerer godt / skidt på
nuværende tidspunkt.
2. Forberedelse af næste besøg:
Helheden vedr. evt. ny arbejdsgruppe

Helle, Preben, Karsten, Inger, Lasse, Erik,
Eva, Inger
Per(1 time), Thomas
Karsten
1 - Hjemmesidegruppen er repræsenteret
ved Elisabeth Rasmussen, Thomas Callesen,
Kim Jacobsen, Peter Boje. Sammen arbejder
de med alle facetter af hjemmeside
arbejdet.
a) Siden har ca. 1500 besøgende pr. måned,
dette dog faldende siden facebook siden
blev
oprettet.
I
forbindelse
med
borgermødet fra butiksgruppen i april, ses
en tydelig stigning.
Det vurderes, at besøgende primært
kommer fra søgninger samt henvisninger fra
facebook. Kalenderen fra hjemmesiden
benyttes ikke, da de fleste foreninger har
deres egen side på facebook mv. Ideen om
en samlet, opdateret kalender på Darum.dk,
synes urealistisk.
b) Det vurderes at siden er o.k.
c) Gruppen kan selv justere looket på siden.
d) Der er fokus på, at der skal være synergi
mellem de to medier. Hjemmesiden har den
fundamentale information omkring byen,
hvor
facebook
gruppen
har
dagligdagsaktivitet for Darum. Der bør
måske være en henvisning til byens
foreningsliv
m.
beskrivelser,
under
hjemmesidens ”om byen”.
e) Gruppen har haft tekniske udfordringer,
hvor professionel hjælp kunne have været
en hjælp. Der ønskes en eventuel økonomisk
håndsrækning, til at dække disse behov. Erik
gør opmærksom på, at der på nuværende
tidspunkt, er en aftale med diverse
foreninger, hvor en eventuel regning kunne
betales. Lasse foreslår en separat konto, der
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indbetales en ”buffer” op til ca. 15tkr. af
diverse foreninger, der tidligere har
tilkendegivet deres støtte. Så snart kontoen
er på niveau kr. 15-25tkr
stoppes
indbetaling. Erik kontakter foreningerne.
Problemet blev tidligere løst af gruppen selv,
med en stort arbejdsindsats.
Alternativt kunne vedligehold finansieres, via
sponsorater fra byens virksomheder. Dette
kunne være mod et lille billede på
hjemmesiden, eventuelt med et faneblad ”vi
støtter..”. Hjemmeside gruppen overvejer,
hvordan dette kunne indrettes på
hjemmesiden, så det passer ind i det
nuværende udtryk. Lasse foreslår, at der
kobles et medlem af lokalrådet på, som kan
hjælpe med at facilitere denne støtte.
f) Vi konkluderer at hjemmesiden fungerer
rigtig godt, og er en flot forside for byen.
2 – Vi glæder os til at se dem.
3. Siden sidst:
- Borgermøde om Butik d. 11.4
- Møde m Hans Kjær 19/4
- Møde m Teknik & Byggeudvalget
20.4 v/ Lasse
- Affaldsindsamling d. 22.4
- Darum kirkesti, ny belægning +
kulturformidling er i gang
- Dialogmøde d. 4. juni: hvem
deltager?
-

3a, Rigtig godt møde, med en god saglig
præsentation af projektet. Hvor der kun har
været positive tilbagemeldinger. Ærgerligt
med tvivlsomme mikrofoner, dette sendes
tilbage til bestyrelsen for idrætscenteret.
b,
c, Der var positiv stemning omkring en
potentiel cykelsti mod Bramming v.
Videkærvej, uden et nik. Teknik- og
Miljøudvalget medgav, at det var en god idé
at stille en ”konsulent” til rådighed, til
udarbejdelse af foreslag ift. Landsbyplanen.
Således at gruppen kun arbejder videre med
realiserbare projekter.
d, der blev samlet 70kg affald ind af 30-40
borgere, og sluttet af med en hyggelig
eftermiddag. Dette kunne sagtens blive en
årlig begivenhed.
e, de er startet med arbejdet med ny
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belægning og infotavler skal monteres.
Borgmesteren kommer og indvier når
arbejdet er færdigt. Der påtænkes en
indvielse snarligt – der forhandles omkring
dette og helle vender tilbage.
e, Eva og Inger deltager. Inger træder gerne
til side, for at en anden kan deltage.
f, Erik, Helle og Eva deltager i
økonomiudvalgsmødet d. 23. Maj i Ribe. Vi
bringer Landsbyplan og cykelsti med til
mødet.
4.

Den gode historie.

5. Grundlovsmødet, opfølgning på aftaler.
Se referat fra sidste møde

6. Julebelysning; er der gang i noget? Der
er ansøgningsfrist v. SE 1.6.
7. Borgermøder; hvordan organiseres de.
Forplejning, leje af lokale etc.
8. Udvalgsmøder; forplejning, lokale,
aflønning af videnspersoner etc.

9. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger
Butiksgruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen
Velkomstgruppen
Den grønne bande

Udsættes lidt endnu… Eva og Inger arbejder
på en konkret historie.
Karsten har taget kontakt til Darum FDF i
forhold til et lille arrangement i forbindelse
med dette. De tager det op på deres
bestyrelsesmøde og vender tilbage. Kaffe og
kage med 5. Klasserne er også på plads.
Skalakoret synger kl. 13:30 herefter tale med
Biskop Elof Westergaard.
Karsten kigger lidt i materialet fra sidste år,
og finder eventuelt et alternativt og sender
eventuelt en ansøgning.
Det er vigtigt med fokus på rentabilitet i
forbindelse med borgermøder. Så
økonomien forbliver sund.
Det er vigtigt med fokus på rentabilitet i
forbindelse med udvalgsmøder. Så
økonomien forbliver sund. Som
udgangspunkt betaler grupperne selv for
forplejning mv.
BM: Se under siden sidst.
LB: Der blev holdt møde med Bovia i
sognehuset, ved en arkitekt Mark LeFevre.
Der arbejdes på et nyt møde, omkring det
videre arbejde, men gruppen har ikke hørt
omkring dette. Projektet kører!
BG: Afventer spændt tilbagemeldingerne ift.
anparter d. 29. april.
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VH: Der er lavet aftale med forskellige
indslag til dagen, bl.a. vadehavsøl og
havkajakker. Der arbejdes videre med
arrangementet.
SG: Friluftspuljen er bakket lidt tilbage ift.
finansiering. Så der kommer nu 9tkr fra
friluftrådet og 9tkr Esbjerg Kommune –
således hele udgiften til skilte bliver dækket.
VK: Alt går godt.
DGB: Gruppen er godt i gang med at fræse,
så og vedligeholde omkring i byen! Og en
flot affaldsindsamling blev det også til. Flot
arbejde!
10. Nyt fra Foreninger:
Børneby
Darum Kultur-og Fritidscenter
Menighedsråd
Darum IF

BB: Der er snart valg til bestyrelsen, vi håber
folk melder sig til det spændende arbejde.
DKF: Det går som budgetteret.
Menighedsråd: Spændende
minigudstjeneste d. 22. April.
Darum IF: 25 års jubilæum i tennisklubben d.
28. April – med grillpølser og hygge.

11. Regnskab
12. Punkter til næste møde:

Orientering fra kassereren
Luftledninger.

13. Evt.

Skal lokalrådet abonnere på fonde.dk?
Forkortet dagsorden i forbindelse med
næste møde.

