Møde i Darum Lokalråd d. 14.5.18
Tilstede:

Preben, Karsten ,Thomas, Inger, Helle, Erik

Fraværende:

Per, Lasse, Eva

Referent:

Karsten

1. Besøg af gruppe fra Helheden i forhold til
om de skal være en gruppe under
lokalrådet og i forhold til hvordan gruppen
i det hele taget skal fungere:
2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe

1, Helheden mødte talstærkt op, repræsenteret af
både beboere, medarbejdere og lokale borgere fra
Darum som er med i gruppen. Forud for mødet er
fremsendt materiale i form af et ideforum med en
masse spændende forslag, til forskellige projekter.
Ideforummet skal danne baggrund for et
samarbejder mellem helheden og resten af Darum.
Bl.a. et forslag om et vartegn i form af en skulptur,
En sangaften, en filmaften, et loppemarked, en
rundboldkamp og madvandring ved vadehavet.
Fælles for projekterne, er udfordringen ved at
skabe engagement og deltagelse. Et konkret
arrangement, allerede nu, er onsdag d. 13. Juni –
hvor der vil blive holdt et planlægningsmøde på
Helheden og herefter en rundboldkamp for hele
byen.
Inger bringer på bane, at kirken ikke har et kor – og
dette eventuelt kunne være et projekt.
Der er også tænkt mulighed for at lokalværn, som
kunne hjælpe de som måtte have behov, med alt
fra hundeluftning til havevanding.
Lokalrådet roser det fine initiativ, og vil gøre sit til
at udbrede aktiviteterne mest muligt, så
lokalbefolkningen får øjnene op for det store
engagement. Det mærkes tydeligt, at gruppen er til
for at skabe fællesskab og ikke omvendt.
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Det aftales at efter mødet d. 13. Vil der blive skabt
et bindeled mellem ”helhedsgruppen” og
lokalrådet.
Vi afventer deres beslutning d. 13. juni, Karsten har
luftet muligheden for at agere bindeled.
2, Helle inviterer Hunderup lokalråd, der ønsker et
samarbejde omkring stier i Hollænderskoven

1) Siden sidst:
Indlæg til Sogneblad og Darum.if, deadline
d. 15.5.
Indvielse/genindvielse af Darum kirkesti
22.5.
Debat om Darum kirkesti på fb.
Møde med Økonomiudvalget 23.5
Møde for Velkomstambassadører d. 24.5
Vadehavsdag d. 27.5
Møde med brainstorm om ny Landdistriktspolitik d. 29.5; hvem deltager og
har vi input til politikken? Se mail 6.5.18.

A, der er sendt indlæg fra både butiksgruppen og
den grønne bande.
B, Kirkestien genindvielse d. 22. Maj kl. 16:00. Der
skal bruges hjælp til at sætte infotavler mv. op
Preben, Thomas og Karsten hjælper gerne, hvis
muligheden er der. Erik sørger for indkøb af øl og
vand.
C, Lokalrådet opfordrer til, at man giver stien 2
måneder til at sætte sig – og i mellemtiden nyder
stien uden sin hest. Stien er tænkt til brug for alle.
D, Vi afventer at blive kontaktet af en konsulent jf.
Aftale med Teknik & Miljø. I forhold til at finde
punkter til økonomiudvalgsmødet. Rådet har intet
hørt pr d.d. Herudover tænkes det, at fortælle om
hvordan Darum Lokalråd arbejder ift. ad hoc
grupper. Herudover Landsbyplan og cykelsti.
E, Helle deltager – og fortæller om lejeboliger og
processen der ledte frem til 14 lejeboliger i Darum.
F, Drøftet
G, Helle og Karsten deltager. Inger er vikar i
tilfælde af frafald. Infrastruktur, rekreation og
vedligehold.Cykelstien.
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2)

Den gode historie:

Eva og Inger er stadig i gang med den konkrete
historie.

3) Luftledninger v/Erik

Det kommer ikke til at påvirke Darum direkte. Alle
ønsker dem i jorden. Der er lavet en
underskriftindsamling om et forslag til behandling i
folketinget, som modstandere opfordres til at
underskrive på. Se folketinget.dk.

4)

OPDATERET: Karsten har hørt fra Darum FDF – De
har grundet travlhed med mange andre
arrangementer ikke mulighed for at deltage.

Grundlovsmøde

Se sidste referat for program.
5) Henvendelse fra Hunderup lokalråd vedr.
Hollænderskoven

Der er et ønske om et samarbejde omkring
stibelægning i hollænderskoven. Hunderup
lokalråd inviteres til næste lokalrådsmøde.

6) Fonde.dk; skal vi abonnere herpå sammen
med andre foreninger?

Helle undersøger, hvem der ellers kunne være
interesseret for at skabe et fællesskab omkring
betaling og brug.

7) Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger
Butiksgruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen
Velkomstgruppen
Den grønne bande

Bymidt: Intet nyt
Lejebolig: Torsdag d. 16. August kl. 17:00 er der
borgermøde/infomøde omkring lejeboligerne. Her
vil der blive fortalt omkring projektet. Preben
booker lokale og IT.
Butiksgruppen: Der er givet tilsagn på 1,5 million –
gruppen arbejder videre ud fra 1,5 million og satser
på at den positive stemning, kan give et yderligere
afkast.
Vadehavsgruppen: Der arbejdes hårdt for at sikre
endnu dejligt arrangement. Gruppen glæder sig!
Stigruppen: Intet nyt
Velkomstgruppen: intet nyt
Den grønne bande: De sår og laver initiativer rundt
i hele byen.

8) Nyt fra Foreninger:
Børneby
Darum Kultur-og Fritidscenter
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Børneby: Intet nyt – alle poster er besat (+/- en
suppleant). Der stopper en lærer i sommerferien.
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Menighedsråd
Darum IF

DK&F: Intet nyt
Menighedsråd: Bemærk den nye flagstang v.
Sognehuset. Præsten skal giftes d. 26. Maj.
Kirketårnet bliver 250 år gammelt, der holdes et
arrangement den forbindelse. Muligvis i
forbindelse med byfesten.
Darum IF: En succesfuld fodboldskole med lækkert
vejr og 67 deltagere 6-14 år. Byfest programmet er
ved at være klart, 14-16 juni.

9) Punkter til næste møde:

Evaluering af vadehavsdag og grundlovsmøde

10) Evt.

Økonomisk orientering.
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