DARUM LOKALRÅD 2018

Butik i Darum?

Lejeboliger på Skråtoften og Den Grønne Bandes affaldsindsamling

Indvielse af Darum Kirkesti

Nisseskoven i Darum: Mette Brink Christiansen fik den gode ide at lave en nisseskov i Sandgadens plantage.
Alle dagpleje- og børnehavebørn i Darum malede en nisse hver, som kom til at stå i skoven. Mette lavede
24 historier om jul i gamle dage med hjælp fra Darum Sognearkiv, som kom op at hænge i skoven, en ny
hver dag. Dette var en stor succes, og formåede at få TV-syd på besøg.
Grundlovsmøde i Præstegårdshaven: over 100 deltog og fik glæde af en god og tankevækkende tale af
Biskop Elof Westergaard, lyttede til Skalakoret og nød det dejlig solskin og samværet suppleret med kaffe
og kage fra 5. klasse fra Darum Børneby.
Julebelysning har vi ikke fået endnu, men vi søger stadig fonde hertil. Vi giver ikke op :)
Vores arbejdsgrupper har haft travlt, og er nået langt i det forløbne år. Vi har tilmed fået flere grupper:
Butiksgruppen er kommet langt i deres arbejde med at indkredse hvilken slags butik vi skal have, hvor
butikken skal bygges, Esbjerg kommune er i gang med myndighedsbehandling, der skal laves
lokalplansændring og skaffes penge, mange penge. Darums borgere tager aktivt del i dette, og der er
samlet penge ind på mange kreative måder. De første 3 uger der kunne gives tilsagn på køb af anparter,
blev der tegnet for 1.5 mill. Vi er nu oppe på 1.7 mill og søger også fonde.
Darum kirkesti gruppen: de 170.000 kr. vi fik bevilget fra Esbjerg Kommune til ny belægning på stien og til
info-tavler med historier og facts om Darum er nu anvendt til slotsgrus på stierne, 6 flotte tavler med
kultur-info og stimarkeringspæle langs stien. Tak til Busser og de andre frivillige for at hjælpe med at sætte
skilte på stolper og grave dem ned. Vi holdt gen-indvielse af kirkestien med besøg af borgmester Jesper
Frost Rasmussen, der klippede snoren.
Vadehavsgruppen: arbejder for at fremme brugen af vadehavsnaturen, som er lige uden for døren.
Gruppen arrangerede igen Darum Vadehavsdag. En dag der som udgangspunkt foregik på forlandet/diget
for enden af Sønderbyvej, hvor alt drejede sig om Vadehavet, vadehavsprodukter og naturoplevelser. En
rigtig dejlig dag med mange frivillige fra Darum og med omkring 800-1000 besøgende.
I det næste år vil vi arbejde med andre opgaver. En sti fra diget ind til Darum ”Marskgårderuten”.
Skal landsbyen Darum være partner med Nationalpark Vadehavet?
Og så vil vi gerne uddelegere konkrete opgaver, så vi kan afholde Darum Vadehavsdag 2020
Lejeboliggruppen: har landet projektet med 14 lejeboliger i Darum i størrelse 87 og 105 m2. De bygges som
rækkehuse med terrasse og uden have. De forventes færdige i efteråret 19. De bygges og udlejes af Bovia,
Vejen byggeselskab og kommer til at ligge i Skråtoften. EK er i gang med at byggemodne nu.
Bymidtegruppen: De 550.000 kr. Darum fik bevilget i 2017 til at give landsbyudtryk af veje og øge
trafiksikkerheden i Darum rækker ikke så langt. Efter at have holdt mange møder med ingeniører og
landskabsarkitekter ved Esbjerg kommune uden at nå frem til en afgørelse, har vi netop afholdt
Dialogmøde i Darum for alle Darums borgere, så alle kunne udtrykke deres ønsker til udseendet af fortove,
veje mm. 112 mødte frem og vi havde et godt møde, der nok mere gav indtryk af folks forskellige
holdninger end gav os et ensidigt svar. Gruppen har aftalt brugen af de 550.000 kr og har så aftalt med Vej
& Park, at de laver en Landsbyplan version 2, så vi har konkrete planer at søge nye midler ud fra.
Hjemmesiden Darum.dk: Redaktionsgruppen arbejder ufortrødent videre. Darum.dk`s facebookside har nu
906 medlemmer mod 588 for 2 år siden.
Velkomstgruppen: Uddeler velkomstmapper og taler med tilflyttere: 15 husstande i 2015, 16 i 2016, 20 i
2017 og 20 i 2018. Ønsker nogen at få en side med i velkomstmappen, kan dette altid lade sig gøre.
Mappen er levende og revideres løbende. Ønsker nogen af være med i gruppen, kan dette også lade sig
gøre. Vi tænker på at lave velkomsttiltag i løbet af 2019.

Høstmarked ved Kratskellet: Der var mellem 250 og 300 gæster i år. Det var færre besøgende end de
tidligere år. Emnet var "TØRV OG KLYNER" . Det var et godt marked både angående boder og vejr, og der
var også ros fra udstillerne.
Til næste år bliver temaet ”Skoven” og vi vil reklamere med, at det er et "Høstmarked for hele familien".
Den grønne bande: Har afholdt affaldsindsamling med 30-40 aktive, der samlede 70 kg affald sammen. Og
sået Mad til Bier på hjørnet af Sønderbyvej og Gl. Darumvej.
Ideforum: Det socialpsykiatriske bosted Helheden har taget initiativ til dette Forum for fælles engagement
– uanset adresse i Darum. Formålet er at skabe rum, hvor beboerne på Helheden kan lave aktiviteter
sammen med de øvrige beboere i Darum. Der har været rundbold, deltagelse i Vadehavsdag, Høstmarked.
Hollænderskoven/Dammosen i samarbejde med Hunderup/Sejstrup lokalråd og Skoletjenesten arbejdes
der på at få en fastere belægning på stierne i Hollænderskoven og en bro ud i Dammosen.
Sneum sluse-projektet i samarbejde med Sneum/Tjæreborg lokalråd om etablering af shelters ved Sneum
Digesø og pontonbro ved Sneum sluse til brug for kajak og små både i sommertiden.

Lokalrådsmøder:
Vi har afholdt 10 ordinære møder og 1 årsmøde.
Herudover har en eller flere af os deltaget i følgende møder, seminarer og andet:
Møder med Esbjerg Kommune:
Feb. 18: Lokalrådskonference for alle lokalrådene
Feb. 18: Møde mellem lokalråd og Vej & Park
April 18: Møde mellem lokalråd og Teknik & Byggeudvalget
Maj 18: Møde mellem lokalråd og Økonomiudvalget
Maj 18: Møde for Velkomstambassadører
Juni 17: Møde mellem lokalråd og Entreprenør
Okt. 17: Lokalrådsformandsmøde med EK
Herudover har nogle af arbejdsgrupperne haft diverse møder med EK.
Møder m lokalråd + andre:
Nov. 17: Uddeling af studielegater til Darums unge sammen med Børneby-leder og Præst
Dec. 17: Afskedsreception for Børnebyleder Kim Bondesen Nielsen
Feb. 18: Reception: Ny Børneby-leder Torben Mørup
Feb. 18: Torben Mørup; Helle fortalte om Darum lokalråd og Darum i det hele taget + var på køretur rundt i
landsbyen og ved diget
Feb. 18: Darum idrætsforenings generalforsamling
Mart 18: Darum Kultur- og Fritidscenters Repræsentantskabsmøde

Juni 18: Årsmøde Darum Børneby
Sep. 18. Møde med lokalrådene i Gl. Bramming kommune
Høringssvar og andet skriftligt:
Dec. 17: Darum Børneby og lokalrådet har skrevet et fælles brev til Børn & Familie-udvalget vedr. behovet
for at ansætte en dagplejer mere i Darum
Jan. 18: Har sammen med Darum Børneby revideret Tilflyttersiden om Darum på Esbjerg kommunes
hjemmeside
Maj 18: Brev til EK med argumenter for Cykelsti Darum-Bramming
Taget initiativ til og skrevet fælles brev fra alle lokalråd i Gl. Bramming kommune til Byrådet med protest
mod lukning af Vejrup skole
Der har ikke været høringer i år !
Møder og arrangementer afholdt af Lokalrådet:
Marts 18: Borgermøde om Butik i Darum, 320 deltagere
Maj 17: Darum Vadehavsdag arrangeret af Vadehavsgruppen. 800-1000 besøgende
Juni 17: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven. Taler Biskop Elof Westergaard. Skalakoret sang. 100 deltagere
Aug. 18: Borgermøde om Butik i Darum, 250 deltagere
Aug. 18: Borgermøde om lejeboliger i Darum, 60 deltagere
Sep. 17: Høstmarked i Kratskellet afholdt i samarbejde med Hunderup lokalråd og Skoletjenesten, 250-300
Okt. 18: Dialogmøde i samarbejde med Vej & Park om veje og fortove i Darum by, 112 deltagere
Nov. 18: Lokalrådets Årsmøde
Medier:
4 indlæg i Darum sogn, 4 i Darum Idrætsforenings blad, 1 i Lokalårbogen for Brammingegnen, alle referater
fra lokalrådsmøder samt diverse på Darum.dk, aktuelle opslag på facebook
Kontakt til Bramming Ugeavis og Jyske Vestkysten: Artikler om: Borgermøde om butik i Darum, Lejeboliger
i Darum, Darum Vadehavsdag, Grundlovsmøde, Høstmarkedet. Årsmødet. TV-syd i Nisseskoven

Tak for i år.

Vi ser frem til næste års aktiviteter og gode ideer

