Møde i Darum Lokalråd d. 9.1.19
Tilstede: Eva,Preben,Thomas,Erik,Helle,Lasse,Inger
Fraværende: Karsten
Referent: Inger
1. Besøg af arbejdsgruppe:

1. Vi har ikke besøg denne gang, da vi har
nogle tidskrævende punkter på.
2. Vi har besluttet ikke at have besøg af en
arbejdsgruppe idet vi har travlt med andre
ting

2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe

3. Siden sidst:
Afskedsreception Landdistriktskonsulent
Jesper Larsen 14.12 v. Helle

Helle deltog sammen med andre
lokalrådsformænd, borgmesteren, Karsten Degnbol
mfl. i en god afskedsreceptionen.

Velkomstmøde for Tilflyttere 17.1

Helle deltager i Velkomstmødet for tilflyttere
selvom ingen af Darums tilflyttere har tilmeldt sig.
Vi talte om invitationen/datoen for mødet kan
blive os bekendt tidligere, så vi i Velkomstgruppen
kan være mere proaktive. Helle spørger hertil.

Seminar om Tryghed i trafikken 23.1

Helle deltager i Seminar om Tryghed i trafikken.
Helle skriver et indlæg til Darum If (deadline 15/1)
Helle har opsporet en mulig producent af
julebelysning og har en føler ude.
Helle arbejder med et skriv vedr. Tung trafik som
bliver lagt på darum.dk

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

Helle har forfattet tilføjelser til den ny
Landdistriktspolitik, som vi drøftede og var enige i.

5. Skal antallet af møder i lokalrådet
reduceres? Forslag v Lasse

Vi fortsætter som hidtil. Vi vil dog fortsat arbejde
på at blive endnu bedre mht. møde effektiviteten
så vi måske kan nå det hele på 2 timer.

6. Skal vi holde en konference/fællesmøde
med foreninger og råd/bestyrelser i Darum

Vi blev enige om, at vi vil arrangere et sådant.
Lasse og Helle arbejder på hensigtserklæring og
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indbydelse og finder ud af, hvor mange foreninger
vi egentlig har her i Darum. Og derefter bringes det
på næste møde.

7. Regnskab

Erik fremlagde og redegjorde for regnskab

8.

2 repræsentanter fra Lokalrådet vil holde et møde
med Søren Lundgaard for mere information inden
vi kan drøfte det yderligere.

Gylletank

9. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger

Teknik & Miljø vil lave en ny revideret Landsbyplan
for St. Darum. Helle vil følge op på, hvordan det
går.
Intet nyt fra Lejeboliger.

Butiksgruppen

Butiksgruppen ( Lasse) informerede og der blev
meningsudvekslet og drøftet.

Vadehavsgruppen

Vedr. Nationalparkpartner - ansøgningen, så søger
Darum Lokalråd om medlemskab i stedet for hele
landsbyen, idet der er blevet sagt nej til vor
ansøgning herom.

Stigruppen

Intet nyt for Stigruppe og Den grønne Bande og
Ideforum.

Velkomstgruppen
Den grønne bande

Velkomstgruppen er ved at få arrangeret sig med
‘områdeambassadører’

Ideforum

Helle, Jørgen Haubuf og Elisabeth M Rasmussen
har været til et 1. møde med 3 fra Sneum/
Tjæreborg lokalråd vedr. et nyt projekt ved Sneum
Sluse og - Digesø. Der tænkes på shelters,
stormflodssøjle, ponton til havkajak, madpakkehus
og info-tavler.

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

Ingen nyheder ifm. Børneby, Darum Kultur –og
Fritidscenter bortset fra at det kører
tilfredsstillende.
Inger berettede om Menighedsrådets
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provstebesøg og om planen om at renovere
området ved ‘branddammen’ og om den
kommende Nytårskoncert.

11. Punkter til næste møde:

Mødedato om Konference (se pkt 6) og indhold

12. Mødedatoer i foråret.

Onsdag den 6/2 kl 19:00 og onsdag den 6/3 kl
19:00

13. Evt.

Intet herunder.
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