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Referat fra Darum Lokalråds årsmøde
den 11. november 2018
Årsmødet blev afholdt søndag kl. 12.00. Der var omkring 55 borgere og en god stemning. Ikke
så mange spørgsmål, men det kan udlægges som at folk følte sig godt orienterede.
Før selve årsmødet var der brunch kl. 10 og kl. 11 foredrag ved Formand for
Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard. Et levende og interessant foredrag. Alle
lokalråd i Esbjerg kommune samt landdistriktskoordinator Jesper Larsen var inviteret.
Kl. 11 sang vi - stående - ”Det haver så nyligen regnet” for at markere 100-årsdag og
klokkeslæt for afslutningen på 1. verdenskrig. Hvilket var meget stemningsfuldt.
Selve årsmødet
Ordstyrer: Jes Højlund
Referent: Karsten Kristensen
Årsberetning ved formand Helle Ertmann
Helle fortalte om lokalrådets arbejde i det sidste års tid. Se pjecen med oversigt over
Lokalrådets engagement og initiativer.
Folk opfordres til at gå i Sandgaden Plantage og se om der kommer nisser igen i år 
Grundlovstaler i 2019 bliver tidligere præst i Darum (nu i Frederiksberg sogn) Michael W.
Brautsch.
Lokalrådet har taget initiativ til og skrevet fælles brev fra alle lokalråd i Gl. Bramming
kommune til Esbjerg Byråd med protest mod truslen om lukning af Vejrup skole.
Lokalrådet har forgæves søgt om penge til julebelysning, men fået afslag gentagne gange.
Vi er i gang med at holde møder med de enkelte arbejdsgrupper, for derigennem at højne
samarbejdet, have fingeren på pulsen og give gensidig sparring. Det har været gode møder.
Derefter fortalte de enkelte arbejdsgrupper om deres arbejde:
Darum.dk ved Elisabeth M. Rasmussen (fra redaktionen)
Der er to platforme: Darums lukkede FaceBook-gruppe og hjemmesiden www.darum.dk.
Gruppen på Facebook har over 900 medlemmer, dvs. næsten flere end der bor i byen.
Kravet til medlemskab af gruppen er blevet skærpet, så det primært er personer med
tilknytning til området der kan blive medlemmer. Der er en pæn og ordentlig tone i gruppen.
Hjemmesiden er Darums ”ansigt” udadtil. Her kan der søges mange oplysninger. Nye indlæg
på hjemmesiden deles som oftest på FaceBook.
Redaktionsgruppen vil snart komme til at mangle folk både til det tekniske
(webmasterfunktioner) omkring hjemmesiden og også nye kræfter ift. redaktionsarbejdet.
Hvis Darum fortsat skal have en hjemmeside. Meld jer, hvis I har interesse i at arbejde med
hjemmesiden.
Darum Kirkesti-gruppe ved Helle Ertmann
Det lykkedes endelig i år at få Darum Kirkesti belagt med slotsgrus og 6 informationstavler
med kulturhistorie fra Darum sat op langs stien. Stien blev ”indviet” ved en reception, hvor
borgmester Jesper Frost Rasmussen klippede snoren. Byen fik som gave, et billede af et maleri
med Thor og Breum-troldene, som er brugt til den sidste tavle ud mod vadehavet. Maleriet er
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lavet af kunstneren Lotte Lambæk for Esbjerg kommune. Billedet hænger nu i Darum Kulturog Fritidscenter.
Velkomstgruppen ved Inger Biltoft
Gruppen er lille, så der kunne godt bruges et par ekstra medlemmer. Især til at holde mappen
opdateret, skabe kontakt mellem eks. lokalt erhverv og nye borgere eller lave andre tiltag som
f.eks. en fælles sammenkomst en gang om året for alle nytilkomne tilflyttere. Eventuelt have
en til at uddele mapper i de forskellige bydele.
Har man et ønske om at komme med i velkomstgruppen, skal I tage kontakt til Inger Biltoft fra
Lokalrådet. Det samme hvis du ønsker at få informationsmateriale i velkomstmappen.
Høstmarkedgruppen fremlagt af Helle Ertmann
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 der vil blive reklameret med, at det
er et "Høstmarked for hele familien".
Vadehavsgruppen ved Elisabeth M. Rasmussen (medlem af gruppen)
Gruppen har fire fokuspunkter:
 Darum Vadehavsdag springer et år over til 2020. Gruppen tænker, at arbejdet skal
organiseres på en ny måde. Vadehavsdagen er forbundet med meget arbejde og på
nuværende tidspunkt er der kun 3 medlemmer i styregruppen. Gruppen overvejer at
nedsætte mindre arbejdsgrupper, som kan være ansvarlige for konkrete opgaver før,
under og efter vadehavsdagen.
 Etablering af en cykelrute fra diget og inden om Darum med fokus på marskgårde.
Skal figurere på officielle cykelrutekort og skiltning skal etableres.
 Samarbejde med Sneum/Tjæreborg Lokalråd om en pontonbro ved Sneum Sluse til
at sætte en kajak eller andre småbåde i vandet i sommertiden. Sneum/Tjæreborg
Lokalråd er positive og første møde er aftalt til januar. Vadehavsgruppen ville også
foreslå samarbejde om en shelter ved Sneum Digesø, men Sneum/Tjæreborg Lokalråd
er allerede selv i gang med det projekt.
 Skal Darum som landsby ansøge om optagelse i Nationalpark Vadehavets
partnerskabsprogram? Se næste afsnit.
Forslag fra Lokalrådet:
Lokalrådet foreslår at Darum – som landsby – søger om optagelse i Nationalpark Vadehavets
(NPV) partnerskabsprogram.
Det vil - hvis ansøgningen bliver godkendt af NPV - være den første vadehavslandsby, der
bliver partner hos NPV. Det ville betyde en masse god og positiv PR og omtale for byen,
spændende arrangementer, tilladelse til at bruge NPVs logo og flag i mange sammenhænge
med mere. Partnerskabet er gratis og løber i 2 år, hvorefter der skal genansøges. Det kræver
ikke noget af den enkelte borger og NPVs forventninger til partnere bliver allerede opfyldt
med Vadehavsdagen og via de to Vadehavsambassadører i byen. Man kan se mere om
partnerskabsprogrammet på https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-ogsamarbejde/partnerprogram
Fra salen bliver der spurgt til, om Darum vil kunne blive en del af selve Nationalparken, hvad
Darum jo ikke er for nuværende. Svaret fra Elisabeth M. Rasmussen er, at dette højst sandsynlig
vil være omstændeligt. Der er mange krav der skal opfyldes og det skal godkendes på højt plan.
Da spørgsmålet var fremme ifm etableringen af Nationalparken havde det betydning, at regler
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for lodsejere og landbrug kunne risikere at blive ændret. Elisabeth M. Rasmussen siger, at med
udviklingen af Nationalparken har holdningen fra de tidligere bekymrede landmænd ændret sig.
Udviklingen har været positiv og bekymringerne nok gjort til skamme. Tanken om at Darum
kunne blive en del af selve Nationalparken er spændende.
Det vedtages til mødet, at Darum skal ansøge om partnerskab hos Nationalpark Vadehavet.
Købmandsbutiksgruppen ved Lasse Boesen
Der bliver muligvis tale om en ændring i forhold til placering af butikken. Der er 2 mulige
adresser i spil på nuværende tidspunkt. Begge på Gl. Darumvej. Der hvor indsamlingssøjlen
står i dag. Men da grunden ligger meget lavt - hvad kan give problemer – bliver det i stedet
overvejet at bygge på grunden ved siden af Præstegården. Butiksgruppen har kontakt til
Menighedsrådet, der bestyrer grunden. Der vil medio 2019 blive meldt ud, hvor butikken skal
ligge. Derfor er åbning af butikken udskudt til 2. halvår af 2020.
Hele projektet tænkes præsenteret med Lokalplanen i ryggen til august 2019. Efter mødet vil
der være en periode med indbetaling til anparter. Herefter indkaldes der til generalforsamling
og projektet ruller.
Årsmødet drøfter lidt frem og tilbage omkring indkørsler til butikken og praktiske forhold ift.
den ene eller anden placering.
Lejeboliggruppen ved Inger Biltoft
De 14 lejeboliger forventes klare til indflytning til januar 2020. Som noget nyt bliver der også
et fælles redskabsrum. Man regner med at de 14 lejere, der bliver de første til at flytte ind, kan
få besked herom ca. ½ år før indflytning. Det giver dem tid til at de kan nå at sælge deres hus
eller opsige deres lejemål. Hvis du ønsker at blive skrevet op, skal du gå ind på hjemmesiden
www.bovia.dk.
Den grønne bande
Der kommer affaldsindsamling igen til foråret.
Der bliver spurgt til hvor borde/bænkesættet, som stod ved busstoppestedet ved Feilbergvej og
Gl. Darumvej er blevet af? Det står p.t. godt gemt langs cykelstien ved Spejderhytten på
Videkærvej. Banden har haft kontakt til kommunen og går videre med det.
Idéforum ved Henrik Lindberg Hansen (Helheden)
Gruppen består af beboere og personale fra Helheden samt andre fra Darum. De har
arrangeret fælles rundbold og vil fremover arbejde videre med småarrangementer for hele
Darum. Gruppen er begyndt at samle penge ind til et større projekt, med en skulptur – måske
med troldene Thor og Breum som figurer - som tænkes at kunne stå ved Købmandsbutikken.
En skulptur, som hele byen kan være med til at lave.
Helheden deltog i Vadehavsdagen, en positiv oplevelse både for Helheden og
Vadehavsgruppen. Her nævnes også Høstmarkedet, som var et rigtig fint arrangement.
Der spørges til hvor ideen til Idéforum kom fra. Der bliver svaret, at det er Helheden der står bag.
Fra salen bliver der inviteret på en sejltur, hvor Helheden kan deltage sammen med FDF Darum.
Helheden svarer, at et samarbejde mellem Helheden og Spejderne er oplagt og ville være
tryghedsskabende.
Hollænderskoven/Dammosen ved Helle Ertmann
I samarbejde med Hunderup/Sejstrup lokalråd og Skoletjenesten ved Esbjerg Kommune
arbejder Darum Lokalråd på at få en fastere belægning på stierne i Hollænderskoven og en
bro ud i Dammosen.
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Aflæggelse af regnskab ved Helle Ertmann
Indtægter 13.857 kr, udgifter 9.224 kr. Årets overskud er dermed 4.632 kr.
Men det er det så ikke alligevel, da de 5.000 kr er samlet ind blandt Darums foreninger og
andre til at drive darum.dk for. Der skal være penge til at betale for ekstern IT-hjælp, hvis
hjemmesiden pludselig bryder ned.
Lokalrådet modtager 6.598 kr fra Esbjerg Kommune om året. Eller rettere 4.000 kr pr
lokalråd og 2 kr pr indbygger.
Budget - da der fra 01.09.18 er kommet et bankgebyr på 100 kr hver måned, er der for 2019
kun 900 kr til uforudsete udgifter.
Regnskabet er revideret og blev godkendt.
Valg
Karsten Kristensen og Thomas Jensen genvælges.
2 suppleanter - Kjeld Christensen og Jytte Friis vælges. Såfremt Jytte ikke ønsker at være
suppleant (Jytte Friis er fraværende), finder Lokalrådet en. (Jytte vil gerne.)
Revisorer -Frands Nielsen og Birgit Mølgaard genvælges. Ligeså Birgit Lundgaard som
suppleant.
Fremtidige aktiviteter
Der kom ingen nye forslag, men et ønske om at Lokalrådet fortsætter det gode arbejde, der er
i gang.
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