Møde i Darum Lokalråd d. 28.11.18
Tilstede:

Fraværende:
Referent:
1. Besøg af Virksomheder ang. Tung trafik i
Darum. 19.00 – 20.00

Lasse, Eva, Karsten, Thomas, Helle, Preben, Erik,
Inger
Repræsentant fra Foreninger
Inger
Helle byder velkommen til Jørn Kjær Madsen,
Søren Lundgaard og Benny Andersen.
Vi havde gode drøftelser og der vil blive forfattet
en gensidig godkendt tekst, som lægges på
Darum.dk.

2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe
3. Konstituering af lokalrådet

4. Siden sidst:
Lokalrådsformandsmøde 28.10.18 referat
v. Helle

Møde m Darum.IF v. Helle

Nisseskov

2.Vi har selv flere emner næste gang, hvorfor
vi ikke inviterer en arbejdsgruppe til næste
møde.
Helle - formand. Eva - næstformand.
Sekretær/referent-Inger. Kasser-Erik.
Helle deltog og refererer bl.a;
flere penge i Puljen til lokale projekter giver håb
om flere fremtidige midler ifm ansøgninger.
Lokalrådet har - ifgl Esbjerg Kommune - ikke pligt
til at informere borgerne, men det er fint, hvis vi
gør det. Det er EK, der har informationspligten. Vi
er bindeled mellem borgerne og EK. Det er vores
pligt at bringe holdninger til EK.
Caroline er ny Landdistriktskoordinator istedet for
Jesper Larsen.
Darum.IF fandt det svært at få tid til at deltage i
lokalrådsmøderne. Helle argumenterede for at
lokalrådet er en samlende organisation i Darum og
at det derfor er vigtigt, at der er et medlem af
Darum.IF. Vi håber stadig, at Darum IF kan finde en
repræsentant til Lokalrådsmøderne.
Mette har igen i år sørget for træ og maling til
dagpleje og børnehavebørnene, så de kunne male
nisser. Nisserne er kommet op i Sandgadens
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Legatmøde 28.11.18 v. Helle

Afskedsreception Landdistriktskonsulent
Jesper Larsen 14.12
Besøg af ny landdistriktskonsulent 10.1 kl.
19.00

Vej & Park 22.1.19 kl. 16.30-18.30 (indsend
punkter og 1 eller 2 repræsentanter)

Seminar om tryghed i trafikken 23.1.19
Teknik & Byggeudvalget 3.5.19 8.30-10
Landdistriktspolitik behandles inden
medium januar

5. Evaluering af årsmøde;
Tidspunkt, oplæg, årsberetning mm
Betaling af foredragsholder mm

6. Ansøgning om at blive Partner med
NationalPark Vadehavet ?

plantage.
Legatmøde ( Darum legatet ) er afholdt dd og kr
101.000 er uddelt til 25 unge mennesker under
uddannelse. Læs mere om legatet på Darum.dk
Helle deltager i Jesper Larsens afskedsreception d
14/12 og vi giver en lille gave.
Jesper Larsen vil gerne vise to lokalråd frem
(Vejrup og Darum) for den nye landdistriktskonsulent Caroline Hansen. De kommer den 10/119 kl 19:00. Helle og Eva tager imod hende.
Eva deltager i mødet med Vej og Park 22/1-19. Vi
har få punkter til dette møde. (Oprydning efter
fjernelse af skuret på Videkærvej nær
spejderhytten).
Tryghed i trafikken seminar d 23/1-19 : Vi deltager
hvis der er tid. Dagsorden kommer senere.
Teknik og byggeudvalgsmøde d 3/5-19 : Karsten
deltager.
Landdistriktspolitik : Der skal laves en ny
landdistriktspolitik i Esbjerg kommune.
Landdistriktskonsulenten vil gerne have input fra
os: drøftes på næste Lokalrådsmøde.
Vi synes, mødet var godt.
Det var et godt oplæg fra Steffen Damsgaard. Har
fået gode respons fra deltagerne. Det var fint med
fællessangen til minde om 1. verdenskrigs
afslutning.
Vi vil gerne have, at der er bedre styr på AV
faciliteterne. Erik tager dette med til bestyrelsen
for DKFC.
Der var samme antal deltagere som sidste år, hvor
det blev holdt om aftenen. Der var ikke noget
negativt ved at holde det om dagen. Der kom
stadig ingen unge.
Vi melder os ind i Landdistrikternes Fællesråd
(kontingent)
Nationalparkrådet har besluttet, at det skal tages
op på møde i Nationalparkbestyrelsen, om vi som
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Landsby kan søge om at blive partner med
Nationalpark Vadehavet. Så vi afventer dette møde
i december.
7. Udpeget medlem fra Foreninger

Se punkt 4

8.

Vi har et par ideer, men har ikke haft tid til at gøre
noget ved det.

Den gode historie.

9. Regnskab

Erik redegjorde for økonomien for nuværende.

10. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger
Butiksgruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen
Velkomstgruppen
Den grønne bande
Hollænderskoven/Dammosen

Stigruppen: der kommer slotsgrus på Kirkestien
mellem Feilbergvej og Gl.Darumvej i sti-bredde
langs med græsskråningen ind mod Grønvangstoften. Bommen ved Gl. Darumvej og Kirkestien
bliver udskiftet og placeret oppe ved Gl. Darumvej,
så den bliver mere synlig.

11. Nyt fra Foreninger:
Børneby
Darum Kultur-og Fritidscenter
Menighedsråd
Darum IF

Børnebyen: Kulturanalyse er ved at blive lavet.

12. Punkter til næste møde

Landdistriktspolitik: vi skal give vores bidrag til en
ny landdistriktspolitik.

Hollænderskoven/Dammosen: Jes Højlund og Knud
Runge har haft møde med Nicklas Ibsen fra Skoven.
Han syntes godt om de 3 ideer:
1. Grus på alle stier - også rundt om Dammosen.
2. En platform ud i Dammosen.
3. En lege/aktivitets plads ved Franciska og evt. ved
enden af skoven.
Jes og Knud vil lave et udkast til ansøgning til
kommunen, men også til Fonds - ansøgninger.

Skal antallet af møder i lokalrådet reduceres?
Skal vi holde en konference/fællesmøde med
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foreninger og råd/bestyrelser i Darum om ”at løfte
i flok”
13. Dato for næste møde

9.1.19 kl. 19.00

14. Evt.

Grundlovsmødet: Inger redegør for vores
økonomiske situation overfor Menighedsrådet.
Julebelysning; Julebelysningen i Tjæreborg ser
hjemmelavet ud. Er det noget vi kan bruge?
Preben og Karsten ser på det.
Portaler til indfaldsvejene v. Darum: Der er
kommet forslag om, at der søges fonde til at
opsætte manuelle portaler ved indfaldsvejene.
Helle undersøger om EK har planer om noget her.
Løfte i flok i Darum – møde for alle foreninger og
råd/bestyrelser i Darum?? Der er kommet forslag
om et sådant møde med 2-3 fra hver. Vi tager det
op på næste møde.

DARUM - byen bag diget!

