Møde i Darum Lokalråd d. 6.2.19
Tilstede:

Helle, Preben, Eva, Karsten, Erik, Inger, Lasse

Fraværende:

Thomas

Referent:

Inger

1. Besøg af arbejdsgruppe:
2. Forberedelse af møde med næste
arbejdsgruppe

Har ingen på besøg pga. mange andre punkter

3. Siden sidst:
Møde med ny landdistriktskoordinator d.
10.1 v. Eva og Helle
Velkomstmøde på Rådhuset v. Helle
Vej & Park-møde 22.1 v. Eva
Tryghed i trafikken-seminar 23.1 v. Helle
Landdistrikternes Fællesråds generalforling 29.3, vil nogen deltage?
Ny repræsentant til Nationalparkrådet
Partner med Nationalpark Vadehavet

Eva og Helle og Jesper H Larsen samt Jespers
afløser Ane Caroline Hansen mødtes, og de havde
et godt og positivt møde, hvor Ane Caroline blev
godt informeret om Darum Lokalråd og om de
forskellige foreninger.

Vi udsætter at invitere en gruppe, og vil lige skaffe
os selv et overblik over, hvem vi evt. mangler at
invitere.

Vedr. Landdistriktspolitik: Caroline laver et oplæg,
der kommer til efteråret og måske bliver der et
møde herom. Vi skal kommentere på oplægget.
Helle deltog i Velkomstmødet på Rådhuset for
tilflyttere til Esbjerg kommune. Der var ingen
tilflyttere i Darum, der havde taget imod
invitationen, men det er stadig et godt tilbud,
synes vi og har andre tilflyttere langvejsfra udtrykt.
Først i oktober bliver vi bekendt med datoen for
Velkomstmødet 2020 og Lokalrådet og
Velkomstgruppen vil forsøge at reklamere lidt
ekstra herfor hos vore nye darumborgere.
Eva deltog i Vej og Park mødet. Esbjerg Kommune
informerede om kommunens mange projekter
f.eks. om forskellige cykelstier, parkeringspladser,
anlæg af parker forskellige steder i hele
kommunen. Der blev drøftet skiltning ved
Kragelundvej/Videkærvej ved svinget i Mulvad.
Vi blev tilbudt nogle blomsterkummer og blev
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spurgt om vi vil have plantet nogle høje træer. Vi
drøfter disse tilbud med vores egen Grønne Bande.
Esbjerg Kommune er kommet med i noget, der
hedder FAUNASTRIBER. Det er striber med planter,
der sås hos landmændene, hvor det er typisk ikke
kan betale sig at dyrke jorden.
Helle deltog i Tryghed i Trafikken og der blev bl.a.
talt om 40 km’s skilte ved f.eks. skole og
lovgivningen her. Der blev også snakket om tung
trafik i landsbysamfundene.
Landdistrikternes Fællesråds afholder
generalforsamling den 29/3 med tilmeldingsdeadline den 8/3: Vi ser tiden an om nogen kan og
vil.
Ny repræsentant til National Park Råd: Sneum/
Tjæreborg lokalråd og Darum Lokalråd har valgt
Birgit Hansen (Nørrebyvej, Darum) som
repræsentant for Sneum marsken.
Partnerskab NPV: Darum Lokalråd er blevet
godkendt til at blive medlem. Vi skal dog på kursus
først. Elisabeth og Helle deltager til efteråret, hvor
vi så officielt bliver Partner. Der kommer et årligt
Partner- kursus. Elisabeth og Helle har fået lov at
deltage her i februar også.
4.

Fællesmøde/konference for alle
foreninger/bestyrelser i Darum.
Indhold og dato.
Oplæg v Lasse og Helle

Vi vil gerne mødes med alle foreninger og på den
måde styrke vort samarbejde og vores by.
Indholdet på mødet udarbejdes af Lasse og Helle.
Dele heraf blev drøftet.
Fællesmødet/ konferencen er datosat til den 3
april kl. 19:00 i Sognehuset.

5. Hjertestartere i Darum; skal vi have en
mere og i så fald hvor? Vi har mulighed for

Det er meldt ud på FB, hvis nogle vil deltage så der
kan komme en Hjertestarter i Sønderbyen. Der er
indsamling den 28/4. Darum Lokalråd bifalder
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at få en gratis, næsten.

Hjerteforeningens ‘tilbud’ men vil ikke stå for at
finde deltagerne. Der er flere borgere i Sønderby
som har tilbudt at lægge hus til en evt.
hjertestarter.

6. Gylletank.

Vi har skrevet et brev til EK, hvor vi peger på de
trafikale fordele for Sønderbyen, hvis der gives
tilladelse til at placere en gylletank i engene.
Hermed vil Søren Lundgaard ikke længer skulle
køre gylle igennem Sønderbyen.

7. Informationstavle; hvor og hvordan

Vi afventer . . . .

8.

Udsættes . . .

Den gode historie.

9. Regnskab

Erik redegjorde for økonomi.

10. Fortov v kirken

Helle har meddelt Ulla Bækman Menighedsrådets
holdning til flisefortov ved kirken /Refshedevej.

11. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Bymidten/reetablering
Lejeboliger
Butiksgruppen
Vadehavsgruppen
Stigruppen
Velkomstgruppen
Høstmarkedgruppen
Den grønne bande
Darum.dk
Idèforum
Hollænderskoven/Dammosen
Sneum sluse - projektet

Lejebolig: intet nyt. Inger tager lige fat i dem for at
høre om tidsplanen er intakt.
Butiksudvalg: Gruppen har besluttet sig for
grunden ved Feilberganlægget og arbejder støt
videre. Lokalplanen er tidligst på plads til efteråret.
Der holdes møder med bl.a. mulige entreprenører.
Vadehavsgruppen: arbejder med en sti udefra
diget og rundt marskgårdene ( Marskgård-sti)
Hertil søges penge. Ligeledes søges penge til
Vadehavsdagen 2020.
Stigruppen : intet nyt bortset fra ovennævnte.
Velkomstgruppen: der er nye tiltag på vej med
områdeambassadører og hvad det derudover
afstedkommer. Mere herom formodentlig de
næste par referater.
Høstmarked: intet
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Den grønne Bande: ligger lidt sæson stille. Men
skal nu tage stilling til blomsterkummer og træer.
Darum.dk : Der har været udgifter til driften som
dækkes af mailadresserne samt udgift til support,
som dækkes af bidrag fra foreninger.
Ideforum: Helle har været til 1. møde i
Følgegruppen, og fortalte om Darum, Darums
foreninger og lokalrådet. Der holdes møde en gang
i kvartalet.
Hollænderskoven / Dammosen: de er ved at
beskrive projektet
Sneum Sluse projektet: Der har været holdt møde
med 3 fra Darum og 3 fra Tjæreborg. Desuden
deltog landdistriktskoordinatoren og Sara fra
Nationalparksekretariatet. Der arbejdes støt
videre.
12. Nyt fra Foreninger:
Børneby
Darum Kultur-og Fritidscenter
Menighedsråd
Darum IF

Børneby: der er ansat en ny lærer.

13. Punkter til næste møde:

Julebelysning.

DKFC: årsmøde den 13/3. økonomi er ok. Der er
booket mange fester.
Menighedsråd: hjælper med udgifter til
Grundlovsmødet. Menighedsrådet har lidt brænde
til spejderne ifm vores fældninger af træer og
buske ved Sognehus og Branddam.

Planlægning af konference den 3/ 4
14. Dato for næste møde

6.3.19

15. Evt.

Vi får en repræsentant fra Darum FDF i lokalrådet
med virkning fra næste møde d. 6.3.19. Det er
Anette Kikkenborg, der repræsenterer FDF.
Borgerhenvendelse vedr. belysning Nørrebyvej ved
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Hallen. Erik bringer det videre.
Julebelysning: Helle har talt med Tjæreborg
kontakten. Der arbejdes videre.
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