Møde i Darum Lokalråd d. 3.4.19
Tilstede:

Preben,Anette,Helle,Lasse,Thomas,Erik,Karsten,Inger

Fraværende:

Eva

Referent:

Inger

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

Ikke besøg denne gang

3. Velkommen til Anette Kikkenborg, udpeget
af FDF.

Anette blev budt (hjertelig) velkommen og vi lavede
en hurtig præsentationsrunde.

4. Siden sidst:
Repræsentantskabsmøde i DKFC d. 13.3

Formanden (Ivan Nielsen) gik ud af bestyrelsen og
Emil Brohus indgik i bestyrelsen. Det løber rundt
men det skyldes støtteforeningens indsatser.

Vi inviterer ikke en arbejdsgruppe. Kirsten
Enevoldsen, Bramming Ugeavis kommer på besøg.

e-Sport kører godt. Aktivitetsniveauet er godt.
Støtteforeningen.

Antallet af bankospillere var faldende sidste år.
Støtteforeningen har lavet en FB side, “ Banko i
Darum”, og laver meget PR ad denne vej. Dette og
nye præmie’politikker’ har medført, at der har været
en stigning i antallet af bankospillere, så det igen
giver pænt overskud.

5. Planlægning af Grundlovsmøde:
PR, 5. klasse, stole mm, sange, plan B ved
regnvejr, etc.

Vi vil skabe god PR omkring Grundlovsmødet i div
medier. Helle kontakter JV, Ugeavisen og Darum.dk.
Preben kontakter 5. klasse, sætter stole, borde,
talerstol, højtaler og klaver op i Præstegårdshaven.
Eva og Inger vælger sange og kontakter Hans Henrik
Brok og Poul Erik Futtrup.
Helle spørger Michael om sang ifm. Talen.
Helle kontakter Torben Mørup om at låne
gymnastiksalen i tilfælde af regn.
Anette og FDF arrangerer for børn på dagen.

6. Ideforum; spørgsmål fra gruppen vedr.

For at kunne styre de forskellige ad-hoc gruppers
økonomi skal vi undersøge, om vi kan få flere konti
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konto til fondspenge mm (se mail)

7. Punkter til møde med Økonomiudvalget d.
29. maj kl. 17.30-18.45 og hvem deltager

uden fordyrende ekstra udgifter / gebyrer.
Lokalrådet gav Erik bemyndigelse til at undersøge og
drøfte evt. muligheder med flere banker.
Darum Kro (bange for vildnis, mulighed for mange
gode løsninger)
Cykelsti Darum - Bramming
"Kaffepenge" til lokalrådene; Bankgebyr refunderes/
Anden fordeling af penge til lokalråd
Projekt Sneum sluse. Projekt i samarbejde med
Sneum/Tjæreborg lokalråd
Projekt Hollænderskoven. Projekt i samarbejde med
Hunderup/Sejstrup lokalråd
Åbning af rundkørselsen v. Tømmerby for
nemmere/hurtigere vej til Motorvejen
Helle indsender ovenstående punkter til
Økonomiudvalget.
Erik, Helle og Inger deltager.

8. Høringssvar vedr. Nedrivning af Darum kro
(se videresendt mail)

Vi bakker op om EK planer om nedrivning.
Helle sender høringssvar.

9. Høringssvar vedr. Kulturpolitik i Esbjerg
kommune (se videresendt mail)

Hensigterne er fine og vi ser frem til at se og opleve
dem realiserede også i de små lokal samfund.
Helle sender høringssvar.

10. Tema om Darum i Bramming ugeavis;
hvordan griber vi det an.

Der kommer Tema om Darum i juni og vil blive over
3-5 sider. Det skal finansieres ved at lokale indrykker
annoncer. Dette sørger Ugeavisen selv for. Helle
sender liste over erhverv til Kirsten.
Vi holder møde den 2/5 med Kirsten Enevoldsen, for
at høre, hvordan det skal strikkes sammen.
Vi overvejer, hvilke emner vi gerne ser belyst.

11. Konference om at styrke fællesskab og
samarbejde i Darum

Datoen bliver den 22/5 kl. 19 i Sognehuset. Helle
sender invitationer ud til alle foreninger og
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bestyrelser i Darum.
12. Partner med Nationalpark Vadehavet.
Obligatorisk grundkursus d. 12. juni kl. 912. Herefter bliver vi Partner. Hvem kan/vil
deltage?

Vi får mulighed for at bliver Partner allerede til juni.
Helle spørger Birgit Hansen om evt. deltagelse.
Elisabeth og Helle fra Vadehavsgruppen deltager.

13. Den gode historie.

Helle står herfor, dvs. kontakter gruppen og
Ugeavisen.

14. Regnskab

Erik redegjorde for økonomien.

15. Nyt fra Arbejdsgrupper:
Lejeboliger

Enkelte efterspørger endelig indretning og mål, og
gruppen kontakter Bovia.

Nationalpark Vadehavet har tilbudt os en infodag for
alle i Darum. Vi arbejder på at det bliver i August.

Butiksgruppen

Der arbejdes videre. Og det er stadig
Præstegårdsarealet der er tænkt som placering.

Vadehavsgruppen

Vadehavsgruppen har søgt penge til Marskgårderute
hos EK’s Pulje til Lokalprojekter. Har fået 10.000 kr
fra Nationalpark Vadehavet hertil.
Gruppen holder inspirationsmøde med Mette i
forhold til Vadehavsdag 2020. Arbejdet skal opdeles i
klumper og delegeres ud.

Sneum Sluse

Gruppen arbejder med fondsøgning, søgning af
tilladelser, indhentning af tilbud og Alternativ
Stormflodssøjle er under udvikling (Busser).

Velkomstgruppen

Den grønne bande

Lissy Kaas er ny tovholder og har holdt møde med de
forskellige ambassadører, i alt 8 stk, der hver har
nogle veje, de deler mapper ud til. Hvis man ønsker
annonce i Velkomstmappen (gratis) skal man
henvende sig til Helle, lokalraad@darum.dk.
DGB havde affalds- indsamlingsdag den 30/3 og
planlægger hyppige og jævnlige affaldsindsamlinger.
Der bliver opsat 4 blomsterkasser udlånt af Esbjerg
kommune. Løg og planter er doneret af forskellige
borgere. På forhånd TAK for indsatserne. Også til
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Henry som vil stå for vandingen af de kommende
blomster!
Der kommer nyt bord-bænkesæt ved Feilbergstenen
og ny bænk ved Videkærvej v FDF. Den der stod her
flyttes til Gl. Darumvej v Videkærvej og rengøres.
16. Nyt fra Foreninger:
Børneby

Der blev indsamlet 100 kg affald af Børnebyen på
skolens område og i skoven. Bravo

Darum Kultur-og Fritidscenter

DKF har konstitueret sig med ny formand og næst
formand. Der er et lille overskud på driften.

Menighedsråd

Der er ryddet op i træer og buske rundt om
Branddammen og Sognehuset. Og der er kommet lys
på parkeringspladsen!

Darum IF

Ingen info fra Darum If

FDF

17. Punkter til næste møde:

FDF har holdt generalforsamling. De mangler
bestyrelsesmedlemmer. Ny formand er Linette
Atzen. Anette Kikkenborg er kredsformand. FDF har
”rystet posen” og forventer at barsle med nye tiltag.
Kirsten Enevoldsen(ugeavisen) kommer på besøg
vedr. Tema i Ugeavisen
Høringssvar vision 2025.
Landevejsløb DM den 27/6-30/6. Landdistriktskoordinator opfordrer til at vi promoverer vores
landsbyer i den forbindelse.
Infotavler.
Konference.
Grundlovsmøde.
Sydenergi Vækstpulje har ansøgningsfrist 1. juni.

18. Dato for møder i maj og juni, husk kalender 2/5, 22/5(konference) 19/6
19. Evt.

Gartneriet er solgt, så vi mister desværre vores
gartneriudsalg. Drivhusene bliver fjernet af den nye
ejer, hvilket er dejligt for Darum.
Vi skal følge op på skraldespande som EK fjerner /
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nedgraderer ved Diget.
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