Møde i Darum Lokalråd d. 17.9.18
Tilstede:

Helle, Lasse, Preben, Inger, Karsten, Erik

Fraværende:

Per, Eva, Thomas

Referent:

Karsten

1. Besøg af arbejdsgruppe: Velkomstgruppen
Bilag; Velkomstmappen vedlægges
elektronisk til orientering

2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe
3. Siden sidst:
Fælleslokalrådsmøde 11.9

4.

Den gode historie.

5. Tung trafik på Sønderbyvej
Se bilag

6. Dialogmødet, forberedelse heraf

7. Årsmødet - planlægning

8. Julebelysning

HE/15

1.KK: Ide med oversigt over erhverv i Darum eks.
vinduespudser.
”Silent movie” omkring darum evt. på hjemmeside.
Fællesspisning d. 1.1. sammen med lokalråd. (Billet
i mappe)
Invitation til byvandring
Flere i gruppen – gode råd modtages.
Stadig en rigtig god ide med velkomstgruppen.
2. Vadehavsgruppe – aktuelt næste år?

Helle har udarbejdet et skriv som sendes til Esbjerg
Kommune ift. vilkårene i kommunens små- og
landsbyer.
Helle bringer punkt omkring udgifter til netbank
(hackerbidrag) – disse bør dækkes af kommunen,
med på møde for lokalrådsformænd i oktober.
Der arbejdes videre. Lasse har bolden.
Lokalrådet har drøftet emnet. Der er mulighed for,
at bringe sine emner op, i forbindelse med
dialogmødet d. 4. oktober.
Lokalrådet orienterer desuden Rønhave I/S at vi
har modtaget en henvendelse (anonymt).
Elisabeth må gerne minde om tilmelding til
Dialogmødet d. 4. Oktober. Fristen for tilmelding er
d. 27. September.
Steffen Damsgaard Kommer og holder oplæg.
Vi inviterer nære lokalråd til at deltage i oplægget.
Leg i en af salene? Brunch hos Annette.
Vi fik afslag fra SE Vækstpulje. Preben kender en
som har kendskab til en mere økonomisk løsning,
som evt. kunne danne baggrund for en ny
ansøgning.
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9. Grundlovstaler 2019

10. Regnskab
Budget for 2018-19
Gebyr på netbank; hvad gør vi?

11. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger
Butiksgruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen
Velkomstgruppen
Den grønne bande
12. Nyt fra Foreninger:
Børneby
Darum Kultur-og Fritidscenter
Menighedsråd
Darum IF

13. Punkter til næste møde:

14. Dato for næste møde
15. Evt.

HE/15

Helle/Eva er i gang med at finde en taler.
Muligvis et alternativt kor til næste års.(Inger
undersøger)
Orientering fra Erik.
Der er plus i kassen, alt ser fornuftigt ud.
Vi undersøger banker for at finde den bedste
løsning i forhold til gebyrer.
Pt. er omkostningen kr. 1200,-/år.
Der vil på årsmødet blive mindet om lokalrådets
trængte økonomi, og hvilke projekter der kører.
Herefter opfordres til at støtte småt, via Eriks
private mobilepay – skriv ”lokalråd” i
overførselsfeltet.
Ad hoc budgetter skal godkendes i lokalråd forud
for arrangementer. Sker der ændringer, skal disse
meddeles.
Butiksgruppen: Frist for indbetaling er rykket til
april/maj 2019. Da det tager længere tid at rette
lokalplanen til. Så der er længere tid til danne
økonomien. Man afventer desuden udgiftsrammen
fra Kommunen. Barometer mv. opsættes snarligt.
Stigruppen: Gruppen har haft fat i det lille stykke
løsliggende sten (fra vejen) mod kirkestien. Der
arbejdes på en bedre løsning herpå.
Darum Kultur og Fritidscenter: Alt går godt, der har
været arbejdsdag, hvor mange små opgaver blevet
lavet.
Menighedsråd: Der mindes om den gratis
fyraftenskoncert i kirken med Jesper Torp. Fra
første søndag i advent, vil der kun være altergang
ved gudstjenesterne kl. 10:00.
Grundlovsmøde opfølgning.
Evaluering af dialogmøde
Årsmøde
Onsdag d. 24. Oktober kl. 19:00.

