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DARUM LOKALRÅD 

Møde 10.03.20 i Sognehuset 

Tilstede:  

Fraværende: 

Referent: 

Diana, Anette, Inger, Eva, Kirsten, Solvej, Helle    

Erik og Wickie 

Inger 

0. Besøg af Karsten Degnbol  Karsten er forhindret, så udsat til næste møde 

1. Orientering: 

Biblioteksspot 

 

 

 

 

 

 

 

Penge til Vadehavsdag 

 

 

 

 

Regnvandsbassin  

 

 

 

 

 

 

Vej & Park møde 4.2 (Eva), se mail 

 

Esbjerg kommunes biblioteker har valgt at opsætte 

spottet i Darum Børneby pga. at hallen kun har fast 

åbent søndag aften i sommerhalvåret. Der er 

derfor bedre muligheder for at komme ind til 

spottet i Darum Børneby, hvor spottet vil komme 

til at stå i mellemgangen ved Klub Darum. 

Biblioteksgruppen; èn har meldt sig og vi håber på 

en til to mere. Se Sogneblad for omtale heraf. 

 

Vi har fået første rate på 26.400 kr fra Kulturpulje 

Region Syddanmark + lovning på mellemfinan-

sering på restbeløbet af EK, indtil vi får udbetalt 

resten fra fondene.   

              

EK vil ikke lave et rekreativt område ved 

regnvandssøen, som kommer til at ligge ved 

rensningsanlægget ved Gl. Darumvej. Selvom de 

tidligere har lovet det. Vi vil bede om et par bord-

bænkesæt dertil ved mødet med Teknik & 

Byggeudvalget.   

   

Se referat på EK: ”Referat informations- og 

dialogmøde mellem Lokalrådene i Bramming og 

Vej & Park tirsdag 4. februar 2020.” 

Vores punkter:  a) Der har været en fejlleverance 

med grus iblandet el-affald på Darum engvej – det 

vil ikke gentage sig.  

b) Kantstenen på hjørnet ved Feilbergvej og 

Refshedevej bliver lavere, når der kommer slidlag 

(ekstra lag asfalt) på vejen i år. Derefter vurderes 

det, om det er for højt.  

c) Refshedevej og Alsædvej besigtiges og vurderes. 

d) Rundkørsel fra Gl.Darumvej til motortrafikvejen, 

der skal søges ved Vejdirektoratet, da det er deres 

område. 
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Toilet ved Sneum sluse står til at blive sparet væk. 

Vi vil protestere herimod på mødet d. 20.3 med 

Teknik & Byggeudvalg. 

2. Orientering og tilmelding: 

Lokalrådskonference, se mail fra Caroline. 

Hvem vil deltage?  

 

Darum kultur- og Fritidscenters 

repræsentantskabsmøde d. 30.3 

 

Støtteforeningens generalforsamling 30.3 

Det plejer at være en god dag, godt at sparre med 

andre rødder. Emnet er ”Nye fællesskaber og social 

kapital”. Overrækkelse af Ildsjælepris. Helle 

deltager.  

Vi deltager, har to repræsentanter. 

 

 

Vi deltager 

3. Orientering og evt. kopiering: 

Bank, se mail fra Erik vedr. indlevering af 

oplysninger. 

Vi er utilfredse med det.  

Men er jo nødt til at gøre det. –vi kopierer og 

afleverer til Erik.  

4. Uddelegering af opgaver: 

Grundlovsmøde - der skal træffes aftaler i 

forhold til kaffebord, musik, 

borde/stole/talerstol/højtaler mm 

Preben og Karsten vil opstille borde, stole, 

talerstol, højtaler mm 

Dianna aftaler med Darum Børneby om kaffebord 

5. Planlægning af møde: 

Konference 12. maj. Der skal laves 

invitation, punkter til dagsorden etc.  

Der er allerede rigtig mange punkter fra sidste 

møde.  

Helle sender invitation ud. Afholdes i Skovhytten 

hos FDF. Sidste tilmelding 4.5 da FD har møde 5.5. 

6. Overvejelser og beslutning: 

Swipboks i Darum – skal vi have det, og 

hvis ja, hvor? 

Lokalrådet er blevet forespurgt om vi vil have en 

sådan i Darum. Boksen kan flyttes, hvis købmanden 

ønsker den derop, når butikken er færdig. 

Vi spørger Helheden eller hallen om der er 

interesserede. 

 

7. Afgrænset praktisk opgave: 

Opslagstavle i hallen. Hvem kunne tænke 

sig at løse den opgave 

Vi har haft en plads på opslagstavlen, der hænger 

på væggen ved selve hallen. Vi ønsker der skal 

hænge mødereferater, årsberetning, opslag om 

borgermøder, avisudklip og andet spændende. 

Eva vil varetage den opgave. 

8. Dialog: 

Haver i Darum  

Borgerhenvendelse med forslag. Se bilag. 

Der er kommet et rigtig fint forslag om haver i 

Darum til fælles brug, med stier og borde/bænke. 

Evt. ved siden af købmandsbutikken. Helle spørger 

butiksgruppen i forhold til jorden og giver borgeren 

besked om vores drøftelse.  

9. Økonomi Fin 

10. Dialog og Beslutning 

Den gode historie 

 

Udsat 

11. Orientering Darum Børneby: har fået ansat ny leder Morten 
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Nyt fra foreninger og arbejdsgrupper Heide og det går fint.  

FDF: Starter FDF-numling for 3-5-årige ifølge med 

en voksen. Sidste lørdag hver måned fra 10-12. Se 

folder under FDF-Darum med aktiviteter. 

Sneum sluse-gruppen: har haft møde med 

Nationalpark Vadehavet og Teknik & Miljø ved EK. 

Sneum sluse er udpeget til infosted ved NPV`s nye 

”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”. Det 

betyder, at NPV i samarbejde med Sneum 

slusegruppen udarbejder og opsætter infotavler, 

og at NPV bidrager med 150.000 kr til opsættelse 

af shelters, madpakkehus mm. 

Lejebolig-gruppen var til rejsegilde 21.2 sammen 

med dem der er skrevet op til bolig. I løbet af 

marts afgøres, hvem der får en bolig til sommer 

12. Dialog  

Nabohjælp, se henvendelse via mail 

(kun hvis der er tid, ellers til næste møde) 

Udsat til næste møde 

13. Punkter til næste møde: Besøg af byrådspolitiker Karsten Degnbol  

a. Promovering af byggegrunde 

b. Erhvervsudvikling i små lokalsamfund 

(se mail fra Caroline herom) 

 Nabohjælp 

14. Evt. Overvej om vi kan bruge: Nordea-fonden ”Vores 

by” med penge til at styrke fælleskaber i små byer.  

 

 


