KÆRE DARUMBORGERE

INFO
FRA
BUTIKSUDVALGET

Vi er blevet udfordret på placeringen af butikken. Vi
har til dato påregnet at butikken skulle placeres på
hjørnet af Kirkestien og Gl. Darumvej, der hvor vi
har placeret en planche og indsamlingssøjlen.
Denne placering har desværre vist sig at have nogle
grundmæssige udfordringer, som vi ikke har haft i
betragtning. Vi arbejder derfor i øjeblikket med en alternativ
placering på grundstykket ved siden af ”Feilberganlægget” ud
mod Gl. Darumvej. Grundstykket tilhører præstegården, men vi
er i forhandlinger med menighedsrådet om erhvervelse af dette
grundstykke. I hele procesforløbet er vi og har været i dialog
med Esbjerg Kommune og til understøtning af butiksudvalget har
vi ”LandSyd” landinspektører med inde i processen. Vi kan derfor
ikke på nuværende tidspunkt sige hvor butikken vil blive
placeret, men når der foreligger en afklaring vil dette naturligvis
blive meldt ud.

Grundet udfordringerne med grundstykket, er vi også forsinket
på tidsplanen. Vi kan ikke forvente at have en lokalplan på plads
før sensommeren 2019. Det vil sige, at vi forventer (håber) at det
færdige butiksprojekt kan præsenteres i sensommeren 2019 og
straks herefter kan indbetalingerne til køb af anparterne gå i
gang. Det vil sige, at stiftende generalforsamling forhåbentlig kan
afholdes i efteråret 2019, og dette vil betyde, at det realistiske
tidspunkt for åbningen af butikken vil ligge i efteråret 2020.
Dette er hvad vi på nuværende tidspunkt tror er det realistiske

tidsforløb. Dette lægger sig i øvrigt tæt op af de tidsforløb vi har
set for lignende projekter andre steder i landet.
En ting har vi lært: Et sådant projekt kræver tålmodighed, men i
butiksudvalget tror vi fuld og fast på, at det lykkes at få en
købmandsbutik i Darum.
Der er nu indkommet tilsagn om køb af anparter for ca. 1,7
millioner kroner. Det vil sige vi mangler tilsagn om køb for 1,3
millioner kroner for at projektet kan gennemføres. I
butiksudvalget er vi optimistiske omkring tilsagnet af
restbeløbet. Der er rigtig mange aktiviteter i gang, med henblik
på at understøtte projektet. Der har været afholdt private events
for at samle penge ind. Nogen har etableret flaskeindsamling og
der er fuld gang i salget af vadehavskalenderen med flotte
motiver fra landskabet omkring Darum. Alle disse aktiviteter er vi
glade for i butiksudvalget. Aktiviteterne er med til både at
frembringe økonomien, men virker også moralsk godt for
arbejdsprocessen.

I forhold til de argumenter vi tidligere har givet for
dagligvarebutikken, er der intet der har skubbet negativt til
ideen om projektet. Det vil være en kæmpegevinst for hele
sognets fortsatte udvikling og være medvirkende til at Darum vil
være et attraktivt bosætningsområde, som igen vil have stort
positivt aftryk på de fælles faciliteter og aktiviteter vi råder over.
Det er butiksudvalgets intentioner at der i første kvartal af 2019
skal etableres et ambassadørkorps, så vi kan komme i direkte

kontakt med mange flere beboer i sognet, med henblik på at
opnå støtte til projektet. Ligeledes har vi planer om at besøge
nyetableret butik i Vils på Mors og et butiksprojekt i Nim, som er
på vej. Formålet med besøgene er at hente inspiration og
”klogskab” hjem til vores eget projekt her i Darum.
Med denne Jul- og Nytårshilsen siger vi fra butiksudvalget TAK til
jer alle for den store optimisme og opbakning, vi møder, når vi
kommer rundt til forskellige
arrangementer, det er noget, der
varmer og gør, at vi fortsætter dette
arbejde.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og
et godt og lykkeligt nytår.
Glæder os til samarbejdet i 2019
En særlig TAK til Kurt S. Hansen for levering af de flotte
vadehavsbilleder til VADEHAVSKALENDEREN 2019 og kort.
Salget går forrygende godt og vi sælger fortsat ved passende
lejligheder.
Køb kan også klares ved henvendelse til Butiksudvalget.
Christel eller Birgit.
Butiksudvalget

