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Referat
Sneum-Tjæreborg Lokalråd
1. Nyindretning af P-plads ved Hal 1 (Jf. forslaget i mellembyplanen).
Referat:
Indretningen af p-pladsen ved hal 1 indgår i det kommende projekt for
bymidten i Tjæreborg, dvs. der er afsat midler til det.
ØU opfordrede til at emnet løbende bliver drøftet i styregruppen for bymidteprojektet, hvor LR er repræsenteret.
2. Status på indretning af det grønne, rekreative område i de
gamle grusgrave.
Referat:
LR ønsker, at der bliver udarbejdet en mere præcis plan for området.
Nogle lokale borgere har allerede været i gang med at skitsere ideer.
ØU opfordrede til, at LR sender skitserne til Teknik & Miljø v/Hans
Kjær, så de kan indgå i samarbejdet mellem lokalområdet og kommunen om udarbejdelse af en plan.
Projektet skal sidenhen indgå i budgetforhandlingerne, så mulighederne for at få afsat midler til en realisering kan blive afklaret.

Bryndum Sogn Lokalråd
3. Fremtidens Tarp:
Lokalrådet informerer om forsøget på at få etableret shelters og toiletbygning i Tarp.
Projektet stoppede d. 27. januar 2017, og de forskellige fonde, der
havde givet tilsagn om ca. 470.000 kr., er blevet informeret om projektstop.
Referat:
Søren Lindblad redegjorde for, hvorfor projektet måtte stoppes. Det
var specielt muligheden for at skaffe frivillige til vedligehold og drift af
toiletbygningen, der udgjorde den største forhindring.
4. Møder mellem lokalråd og ØU lokalt
Der afholdes p.t. møder mellem flere lokalråd samtidig og økonomiudvalget.
Det foreslås, at ét af møderne i løbet af en byrådsperiode er ude lokalt
med lokalråd og Økonomiudvalg.
Referat:
Det blev fra lokalrådene fremhævet, at det vil være et vigtigt signal, at
ØU viser sig i lokalområderne.
ØU udtrykte sympati for ideen og vil overveje det nærmere.
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Vester Nebel Lokalråd
5. Træareal med bænk omkring beachvolleybanen + yderligere
sand
Lokalrådet ønsker etableret et træareal og bænk ved beachvolley bane,
jf. vedhæftede bilag 1 Vester Nebel
Referat:
Jakob Lose opfordrede LR til at søge den fritidskulturelle pulje om midler til projektet.
Sekretariatet for Børn & Kultur oplyser, at Kultur & Fritidsudvalget medio august måned beslutter hvilken type ansøgninger, der fortrinsvist
skal prioriteres i fordelingen af puljen for 2018. Det betyder, at ansøgningsskemaet findes på hjemmesiden fra medio/ultimo august.
Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. oktober 2017.
Nærmere oplysninger om den fritidskulturelle pulje kan findes via dette
link: http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/den-fritidskulturelle-pulje.aspx
6. Om- og tilbygning af Multihal
Jf. vedhæftede bilag 2 Vester Nebel
Referat:
LR redegjorde for baggrunden for ønsket om en om- og tilbygning af
Multihallen.
ØU opfordrede LR til inden for 1 måned at sende et så konkret projekt
som muligt til Sekretariatet for Børn & Kultur. Projektet skal indeholde
et overslag over anlægsudgifterne. På den baggrund kan der udarbejdes et udviklingsforslag på projektet, der kan indgå i budgetforhandlingerne.
7. Mulighed for i forsøgsperiode at lempe reglerne for anvendelse
af Multihallen
Jf. vedhæftede bilag 3 Vester Nebel.
Referat:
Emnet blev drøftet. Der var generel enighed om, at systemet ikke er
fleksibelt nok, samt at det er et vigtigt mål at få en bedre kapacitetsudnyttelse af kommunens faciliteter.
ØU efterlyste gode ideer til, hvordan systemet kan forbedres. Nogle af
de overvejelser, der kom frem på mødet er:




Det kan overvejes at gennemføre et pilotprojekt med mere fleksible rammer.
Kommunen kan stille en pulje til rådighed, så uudnyttede timer
frit kan bookes.
Der kan være forskellige målgrupper, det især vil være interessant at gøre noget for. F.eks. de uorganiserede unge, ældre o.a.
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Kommunen er i gang med at se på bookingsystemet. Sekretariatet for
Børn & Kultur har oplyst, at status på dette arbejde er:
Kommunen forventer at gå over på den nye og mere brugervenlige
KMD Booking løsning (en meget kraftig opdatering af det nuværende
booking system) hen over sommeren, og være klar til at gå i luften
med systemet i september for så vidt angår bookingdelen og i oktober
på tilskudsdelen.
Derudover arbejdes der på at etablere et samarbejde med et firma, der
leverer en app løsning, hvor borgere m.m. vil kunne købe overskydende tid. Sekretariatet regner med at dette arbejde vil blive igangsat
efter, at kommunen er kommet over på den nye løsning, men det er
endnu ikke afklaret. Der vil blive udarbejdet et udviklingsforslag vedr.
dette arbejde til budgetlægningen.

Skads-Andrup Lokalråd
8. Energien
Sikring af det økonomiske grundlag til etablering af Energien
Lokalrådet vil senest 1. maj 2017 fremsende en redegørelse til Økonomiudvalgets orientering. Jf. bilag 4.
Referat:
Sekretariatet for Børn & Kultur har den 3. maj 2017 udarbejdet en revideret økonomioversigt for projektet.
Den viser, at der mangler 142.694 kr. i kommunal finansiering, for at
økonomien kan nå sammen. Dette er dog under forudsætning af, at LR
skaffer de resterende støttebeløb fra fonde m.v., som LR vurderer, at
de kan.
Under forudsætning af, at den øvrige finansiering kommer på plads, er
ØU indstillet på at give de manglende 142.694 kr. til projektet.
LR oplyste, at de har modtaget det myndighedsgodkendte projekt, som
de har videresendt til Lokale- og anlægsfonden til behandling.
9.

Parkeringspladser ved Signaturskolen
Punktet har været behandlet gentagne gange på møder mellem lokalrådet og Økonomiudvalget.
Referat:
I forbindelse med arbejde i området har Din Forsyning befæstet en del
af det areal, LR har tænkt at udlægge til parkeringspladser.
Det befæstede areal kan nemt omdannes til parkeringspladser.
Børn & Kultur tager kontakt til Din Forsyning for at aftale nærmere –
herunder at Din Forsyning ikke reetablere arealet – dvs. at befæstningen ikke fjernes.
Det har efterfølgende vist sig, at der er tale om separat kloakering på
skolens matrikel, og at det derfor er kommunen selv, der får arbejdet
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udført. På den baggrund er det kommunens leverandør af separat kloakeringen, der skal kontaktes for at aftale nærmere.

Fælles
10.Eventuelt
A/ Møde mellem Forum Borgerforening og forvaltningen.
Forum Borgerforening har i længere tid ventet på at blive indkaldt til
et møde med Sekretariatet for Børn & Kultur.
Sekretariatet har den 10. maj. 2017 skrevet til Forum Borgerforening for at få aftalt nærmere.
B/ Mangel på lokale iværksættere og kommunens indkøbsaftaler.
Mulighederne for at kommunen kan understøtte lokale iværksættere/leverandører inden for fødevareproduktion blev drøftet – herunder eventuelle begrænsninger, som kommunens indkøbsaftaler giver
anledning til.
C/Cykelstiunderføring
Sneum-Tjæreborg Lokalråd ønsker en cykelstitunnel under Tjæreborgvej ved Roborg. V. Strandvej krydser Tjæreborgvej på stedet.
Der er tale om en statsvej, og kommunen har fremsendt ønsket til
de statslige myndigheder.
D/ Særtransportrute for vindmøller
Bryndum Lokalråd spurgte til status for særtransportruten.
Henning Ravn oplyste, at der har være afholdt åstedsforretning med
berørte lodsejere.
Det forventes, at arbejdet med særtransportruten går i gang efter
sommerferien og vil vare ca. 1 år.
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