Møde i Darum Lokalråd 24.10.18
Tilstede:

Erik, Preben, Eva, Inger, Thomas, Helle

Fraværende:

Per, Karsten og Lasse

Referent:

Helle

1. Besøg af arbejdsgruppe; Vadehavsgruppen
2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe

Vadehavsgruppen v. Elisabeth og Helle (Mette var
forhindret).
Vadehavsgruppen arbejder med
4 Fokuspunkter:
Darum Vadehavsdag
Cykelrute - marskgårde
Samarbejde med Sneum/Tjæreborg Lokalråd
Darum som en del af NPV´s partnerskabsprogram
Næste Darum Vadehavsdag bliver i maj 2020, da
det er et stort arbejde for kun 3 mennesker at stå
med. Vi vil derfor uddelegere mange af arbejdsopgaverne i klumper, så det er mere overskueligt.
Vi starter op med planlægningen i august 19.
I stedet vil vi bruge dette år på nogle af de mange
andre ting, vi gerne vil arbejde med.
Vi vil gerne etablere en cykelrute ”Darum
marskgårde”, som skal starte ude ved Diget, gå
igennem Darum og tilbage til Diget igen.
Vi har startet et samarbejde med Sneum/
Tjæreborg Lokalråd i forhold til at få etableret bl.a.
shelters ved Sneum sluse og gerne en flydeponton,
så man kan sætte f.eks. havkajakker i vandet
derfra.
Vi vil gerne om Darum landsby kan indgå
Partnerskab med Nationalpark Vadehavet.
Lokalrådet beslutter, at vi tager punktet om
Partnerskab på dagsordenen til Lokalrådets
årsmøde.
Ingen gruppe med næste gang pga.andet besøg.
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3. Siden sidst:
Dialogmøde vedr. ”Vejene i Darum” d. 4.10

Møde for lokalrådsformænd 30.10 (Helle
deltager)

4.

Den gode historie

5. Grundlovstaler; sidste nyt

6. Skulptur, Ideforum. Se vedlagte bilag
”Historien tager form”.
Vi skal godkende projektet, før det kan
blive til noget, da ideforummet er en
arbejdsgruppe under lokalrådet.

7. Darum og Sneum/Tjæreborg lokalråd skal
sammen vælge en Repræsentant til
Nationalparkrådet for 4 år.
(se referater herfra under
https://nationalparkvadehavet.dk/om-
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Der var 112 fremmødte. Stort set god stemning.
Der var mange forskellige holdninger og ingen
enighed om noget. Men folk blev mere
opmærksomme på alle de problematikker, der er.
Bymidtegruppen arbejder videre sammen med
Esbjerg kommune.
Helle har indsendt punkt på dagsordenen vedr. det
bankgebyr på 100 kr. om måneden, som der
opkræves her fra. 1.9.18. Vi ønsker at EK
refunderer udgiften, eller finder en bank uden
gebyr.
Hviler
Helle har truffet aftale med tidligere sognepræst i
Darum, nuværende præst i Frederiksberg sogn og
foredragsholder, Michael W Brautsch om at holde
Grundlovstalen. Det betyder dog, at mødet rykkes
til ca. kl. 15.00, for at han kan nå det. Det betyder
også, at der nok bliver en lille entre i
størrelsesordenen 20 kr/mand.
Inger håber, at Menighedsrådets kor vil synge.
Lokalrådet synes at det er en god ide med et fælles
projekt.
Vi synes ikke, at Darum kirkesti er egnet til at
opsætte figurer ved. Det vil ødelægge
autenticiteten.
Til gengæld synes vi, at det er en god ide med en
slags legeplads. Vi tænker dog, at det måske er
bedst, at det ikke er en traditionel legeplads, da
der er så mange restriktioner for sådanne (meget
dyrt at lave). Måske mere et mødested med bænke
og en slags legeplads. Her kunne en placering ved
den nye regnvandssø ved Gl. Darumvej være fin
eller i forbindelse med Købmandsbutikken.
Man skal ikke være lodsejer for at sidde i rådet.
Det vigtigste er at have interesse for
Nationalparken.
Lokalrådet har et par kandidater, som Helle vil
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8. Årsmøde, valg, økonomi og planlægning.
Eva, Lasse og Helle blev valgt for 2 år i
2017.
Thomas og Karsten blev valgt for 1 år i
2017, og er derfor på valg.

spørge.

Karsten og Thomas ønsker genvalg.
Helle har søgt EK om og fået bevilget penge til
afholdelse af Darum lokalråds årsmøde.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen
Damsgaard kommer og holder oplæg og dette er
åbent for alle lokalråd i EK.
Helle har skrevet til samtlige arbejdsgrupper, at de
skal komme med et lille indlæg om årets arbejde.
Leg med Darum.IF; nok 2 timer fra kl.11.00
Multisal; projektor, højtalere/mikrofon
9. Borgerhenvendelser vedr. kørsel med store Vi vil invitere de store virksomheder, som kører
og tunge køretøjer på Sønderbyvej og
med store og tunge køretøjer ind igennem Darum
Refshedevej.
til et møde for at informere om borgerhenvenHvordan forholder vi os til
delserne og tage en dialog herom.
henvendelserne?
10. Repræsentant for Foreninger.
Helle deltager i Darum.IF` næste bestyrelsesmøde
Per udtræder ifbm. årsmødet. Darum.IF
d. 6.11 for at rejse problematikken i forhold til
ønsker ikke at sende en til hvert møde,
deres forslag.
men kun når der er punkter af relevans.
Fortælle om arbejdet og vigtigheden af den brede
Hvad med de andre foreninger?
repræsentation.
Hvordan løser vi dette tilfredsstillende?
Af at der opstår noget undervejs i mødet. Af
dynamikken i den brede sammensætning af
lokalrådet. Af vigtigheden af at have viden om,
hvad der sker byens institutioner og foreninger.
11. Arbejdsgrupper:
Vores aftaler med Vej & Park gennemføres:
Bymidten/reetablering
Smalle cykelstriber på Feilbergvej, og måske på
Sviegade, cykelskur på Feilbergvej og 2 minus 1 vej
på Nørrebyvej hen forbi hallen.
Fortovsfliser foran kroen og foran kirkegårdsmuren
på Refshedevej etableres. Menighedsrådet bliver
bedt om at betale for sidstnævnte.
Møde mellem Bymidtegruppen og EK:
Vej & park vil lave en Landsbyplan version 2, så vi
har noget konkret at søge midler om igen. Vi har
ønsket at der forbliver fortovskantsten på Sviegade
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Lejeboliger

Butiksgruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen

Velkomstgruppen
Den grønne bande
Hollænderskoven/Dammosen

12. Nyt fra Foreninger/institutioner:
Darum Børneby (Preben, Lasse)
Darum Kultur-og Fritidscenter

og at der bliver en fast belægning, så man kan gå
på fortovet på Sviegade.
Der arbejdes med myndighedsbehandling og
grundene er ved at blive byggemodnet. Der er
blevet asfalteret.
Gruppen arbejder videre. Arbejdet med lokalplan
ser ud til at tage længere tid end først antaget.
Arbejder videre som beskrevet i punkt 1
Har søgt om at få lavet det sidste stykke sti som
ligger mellem Feilbergvej 16 og Gl. Darumvej, bag
ved Grønvangstoften. Det er privat vej og er derfor
anderledes end resten af stien. Der skal laves en sti
ved siden af kørevejen ind til folks huse. Håber at
få det lavet i år.
Deler jævnligt mapper ud.
Holder vinterpause.
Hollænderskoven; I samarbejde med
Hunderup/Sejstrup lokalråd og Skoletjenesten
arbejdes der på at få grus på stierne i skoven og en
bro ud i søen (Dammosen). Stien rundt om søen er
ok, og der skal derfor ikke gøres noget ved den.
Stierne i skoven er ofte opkørte.

14. Dato for næste møde

Det går godt.
Haft Irsk aften. Hyggelig aften. Billig entre. Alt i alt
går det godt.
Intet nyt. Arbejder med belysning v Sognehuset
Darum IF arrangerer Idræt Til Du Segner fra fredag
26 til lørdag 27 oktober.
Borgerhenvendelser – inviteres. Se punkt 9.
Konstituering
Evaluering af årsmødet
Onsdag d. 21.11 kl. 19.00 Ændret til 28/11

15. Evt.

Regnskab fremlægges.

Darum Menighedsråd
Darum IF
13. Punkter til næste møde:
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