Møde i Darum Lokalråd d. 19.6.18
Tilstede:

Hunderup lokalråd mm

Jørn Boesen, Helle Hvitved fra Hunderup i ½ time.
Lasse, Erik, Thomas, Eva, Preben Helle

Fraværende:

Per, Karsten, Inger

Referent:

Helle

1. Besøg af arbejdsgruppe. Besøg fra
Hunderup lokalråd ift. Stier i
Hollænderskoven. Se selvstændig mail.
2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe, Vadehavsgruppen
3. Siden sidst:
22.5; indvielse Darum kirkesti

23.5; møde m Økonomiudvalget v/Eva, Erik
og Helle

24.5; Møde for Velkomstambassadører v/
Helle
27. maj; Darum vadehavsdag
29. maj; møde om ny Landdistriktspolitik –
aflyst pga. for få tilmeldte.
4. juni; møde m Entreprenør v. Eva og
Inger

HE/15

Helle Hvitved vil indkalde til møde. Jes Højlund
herfra vil deltage. Niklas fra Esbjergs skovvæsen, +
evt. Jan fra Skoletjenesten.
Vi glæder os til at høre, hvad gruppen vil arbejde
med fremover.

En god dag med mange gæster. Borgmesteren
indviede stien. Lokalrådet fik et billede af Lotte
Lambek, som har tegnet troldene Thor og Breum til
den ene tavle. Billedet skal hænge i Darum Kulturog fritidscenter.
Der diskuteres utilfredshed med at kirkestien ved
Grønvangstoften ikke er belagt med slotsgrus.
Helle vil kontakte kommunen igen.
Godt møde. Oplæg fra Helle vedr. lokalrådets
opbygning. Ønske om cykelsti tages til positiv
efterretning. Ønske om positiv indstilling til
Landsbyplan for Store Darum. ØK lover at se på
Kroen, hvad kan der gøres.
Helle fortalte på mødet om, hvordan lokalrådet har
arbejdet for og opnået at få lejeboliger i Darum.
Orientering om velkomstsiden, byggegrunde mm.
Der kom 800 – 1000 besøgende, det var en dejlig
dag med mange forskellige aktiviteter.
Der inviteres til et nyt møde til efteråret.
Et godt møde. Spændende at se Vadehavscentret,
Darum havde ikke nogle punkter på. Opfordres til
at downloade appen TIP TAK, hvor alle kan
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indsende hvis der er huller i vejen, manglende
skilte mm. Ligeledes skal vi melde ind, hvis der står
skraldespande, som ikke bliver benyttet, det er
spild af ressourcer, som kan bruges andre steder.
Inger ønskede Lille Mallorca renoveret.
5. juni; Grundlovsdag

4.

Den gode historie.

Godt vejr. Rigtig god tale af biskoppen. Omkring 80
+ god koncert af skalakoret.

Inger og Eva har snakket med nogen, som ikke var
interesserede. Vi snakker om andre emner.
Afventer til efter sommerferien.

5. Opfølgning på møde med Ideforummet

Ideforummet er startet op og har gang i flere gode
initiativer. Se på Darum.dk.

6. Evaluering af Grundlovsmødet.
7.

Godt møde med omkring 80 deltagere, herudover
20 fra Skalakoret som gav en dejlig koncert og 15
fra 5. klasser, der solgte kage/kaffe. God tale med
stof til eftertanke af biskop Elof Westergaard.

Er menighedsrådet medarrangør?

Vi spørger Menighedsrådet, om vi er fælles eller ej.

Næste års taler?

Helle spørger. Alle tænker over et alternativ.

8. Evaluering af Vadehavsdag

Se under punkt 3. Dagen var rigtig god reklame for
Darum.

9. Fonde.dk; skal vi abonnere på den?

Helheden og Darum.IF vil gerne være med. Helle
spørger spejderne ad. Erik spørger Hallen ad.
Vi tager det op igen på næste møde. Gå gerne ind
under Fonde.dk og læs nærmere om det.

10. Borgermøder i efteråret; lejeboliger, butik,
Veje og fortove i Darum

HE/15

Borgermøde om lejeboliger d. 16. august kl. 17.
Borgermøde om butik d. 22. august kl. 19.00.
Vi regner med at afholde info-møde i løbet af
efterår eller vinteren om, hvordan fortove og veje i

Møde i Darum Lokalråd d. 19.6.18
Darum skal se ud fremover.
11. Indlæg til Lokalårbogen for Brammingegnen. Deadline 1. august
Indlæg til Darum sogn og Darum IF bladet
Deadline 15. august

Kirkesti, lejeboliger, butik, vadehavsdag,
høstmarked, ny skoleleder?,
Det der er aktuelt siden sidste blad.

12. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering

Møde med chef for Vej & park Mads Astrup og
sektionsleder Ulla Bækmann. Efter udveksling af
synspunkter nåede vi frem til at rammen er, at EK
kommer med udspil til, hvordan vejene kan se ud.
Derefter fremlægges det på et informationsmøde
med deltagelse af EK. Herefter besluttes det, hvad
der skal ske.
Gruppen har fået tegninger over boligerne, som de
ikke helt forstår. Der er usikkerhed over m2 etc.
Arbejder på at finde en strategi på at samle flere
penge ind. Der er lavet forhåndsaftale på køb af
grund. Der er indsendt til EK om politisk nik til
godkendelse af at grunden må anvendes til butik.
Har afholdt Vadehavsdag. Holder evalueringsmøde
i gruppen i juli. Har lige modtaget den sidste
faktura, så regnskabet kan afsluttes og der kan
søges om at få udbetalt de bevilgede midler fra
fondene.
Der skal følges op på det sidste stykke lige før
Gl.Darumvej. Vi mangler regninger fra EK på
skiltene, førend vi kan søge Friluftsrådet om
udbetaling af de lovede midler.
Der uddeles jævnligt velkomstmapper. Tilflytterne
er meget glade for dem og sætter pris på besøgene
Har lidt problemer med ukrudt ved Biplanterne.
Ellers går det fint.

Lejeboliger
Butiksgruppen

Vadehavsgruppen

Stigruppen

Velkomstgruppen
Den grønne bande

13. Nyt fra Foreninger:
Børneby

HE/15

Har afholdt konstituerende møde i den nyvalgte
bestyrelse, 2 nye medlemmer. Lene Bækdal
genvalgt som formand. Der er ansat to nye lærere.
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Darum Kultur-og Fritidscenter
Menighedsråd
Darum IF

14. Punkter til næste møde:

Fint børnetal som er stigende. 63 børn i SFO.
Det kører fornuftigt, økonomien er på rette spor.
Anette har travlt.
Inger er syg, men intet nyt.
Der har været byfest i week-enden med mange
gæster. En god byfest. Vi regner med et pænt
overskud
Skal vi abonnere på fonde.dk?
Grundlovstaler 2019
Hvad sker der med EK og info-møde
Opfølgning på færdiggørelse af kirkestien

15. Dato for næste møde i august. Husk
kalendere.

Tirsdag d. 28. august kl. 19.00

16. Regnvandsbassinerne; skal vi have
rekreativt område udenom?

Der er kommet placeringer i høring. Vi er ikke
blevet adspurgt om disse placeringer, men havde
oprindeligt nikket ja til to andre placeringer.
Vi havde aftalt med EK at de ville lave en sti rundt
om søen med borde/bænke. Vi vil holde dem fast i
dette ved søen nær Gl. Darumvej og evt. søge om
shelters hertil også. Se evt. Vejrups plan.

17. Evt.

HE/15

Alle ønskes en god sommer

