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Referat
Sneum-Tjæreborg Lokalråd
1. Der ønskes afsat midler til udarbejdelse af en plan for det
grønne, rekreative område i de gamle grusgrave.
Referat:
Lokalrådet ønsker, at der bliver udarbejdet en helhedsplan for området. De vurderer, at det vil koste ca. 300.000 kr.
ØU tilkendegav, at beløbet er så stort, at det skal tages med i budgetlægningen, hvilket betyder, at der skal udarbejdes et udviklingsforslag.
Det blev drøftet, om der kan hentes hjælp fra Arkitektskolen til udarbejdelse af planen. Lokalrådet gjorde det klart, at de i givet fald
ikke skal stå for kontakten til Arkitektskolen, ligesom det er afgørende, at kommunen deltager i arbejdet.
Initiativet ligger hos lokalrådet.
Lokalrådet oplyste, at der sker noget i forhold til beplantning af området, som de ikke har været involveret i, og de opfordrer til, at beplantning tænkes sammen med helhedsplanen.
2. Orientering om samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og
Tjæreborg Idrætsforening om anlæggelse af kunstgræsbane i
Tjæreborg i 2019.
Referat:
Lokalrådet vil gerne have pengene til projektet afsat ved den kommende budgetlægning.
ØU oplyste, at det kræver, at egenfinansieringen er på plads, før
pengene evt. kan afsættes.
Lokalrådet er overbeviste om, at de kan finde den nødvendige finansiering. Når dette er sket, skal der udarbejdes et udviklingsforslag til
budgetforhandlingerne.

Bryndum Sogn Lokalråd
3. Projekt fremtidens Tarp
Projekt fremtidens Tarp med modifikationer/tilskåret. Hvor står vi nu?
Kommunen har ydet tilskud i forbindelse med udvikling af projektet.
Hvad tænker kommunen om, hvordan vi kan arbejde videre med projektet. Etablering af SHELTERS er opgivet på grund af vanskelighederne
med etablering og vedligehold af toiletforhold ved dem.
Referat:

Lokalrådet oplyste, at de har pengene til at oprette E-sport, men at der
mangler lokalekapacitet – både en ny hal og lagerkapacitet, ligesom
der heller ikke er plads på skolen.
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ØU tilkendegav, at 2 forhold som minimum skal være på plads inden
ØU vil gå ind i det. Dels skal lokalrådet prioritere mellem deres ønsker
og dels vil det kræve ca. 50 % egenfinansiering fra lokalområdet.
ØU synes det er et godt projekt, men de kan ikke garantere noget.
Lokalrådet kan under alle omstændigheder tage et indledende møde
med Børn & Kultur.
4. Grillplads ved Bryndum Hallen
Etablering af grillplads ved Bryndum Hallen samt færdiggørelse af området omkring Bryndum Hallen.
Referat:

Emnet kan tages med på mødet med Børn & Kultur fra forrige punkt.
Det skal bl.a. afklares, hvem arealet tilhører.
Lokalrådet ønsker også at drøfte færdiggørelse og renovering af området på mødet.

5. Udstykning af nye byggegrunde i Tarp/Bryndum området
Referat:
ØU oplyste, at der for nuværende ikke er planer om udstykninger af
grunde i Tarp.
Hvis lokalrådet ønsker, at der skal udstykkes grunde i Tarp, kan de
fremsende ønsket til Teknik & Miljø.

6. Udviklingen i landdistrikterne i Esbjerg Kommune
Referat:
Lokalrådet påpegede, at de har oplevet besværlige samarbejdsrelationer til forvaltningen, og de ønsker højere grad af inddragelse.
Sneum-Tjæreborg kommenterede, at de har et godt samarbejde
med forvaltningen.
ØU påpegede, at det nye ØU er meget indstillet på, at der sker en
bred inddragelse.
Med hensyn til det påbud lodsejere i området har fået til at forbedre
rensningen af udledningen af spildevand til Alslev Å, oplyste ØU, at
påbuddet er afledt af et statsligt krav, som kommunen er forpligtet
til at efterkomme.
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Vester Nebel Lokalråd
7. Cykelsti fra Korskro til Varde
Punktet er blevet behandlet på lokalrådets møde den 23. marts
2018 med Teknik & Byggeudvalget.
Referat:
Lokalrådet fortalte, at der er sket en stigning i trafikken, og der har
været to fatale ulykker med cyklister på strækningen.
ØU til kendegav, at de er enige i, at strækningen er meget farlig.
Vejen er en statsvej, hvorfor det er staten, der i givet fald skal etablere en cykelsti. Både Varde og Esbjerg Kommune har tidligere henvendt sig til Vejdirektoratet om problemet.
Borgmesteren vil tage kontakt til Vardes borgmester Erik Buhl med
henblik på, at der sendes en samlet henvendelse fra de to kommuner til Vejdirektoratet med en opfordring til, at der bliver gjort noget
ved problemet.

Skads-Andrup Lokalråd
8. Udlån af kommunale lokaler
Lokalrådet ønsker i samarbejde med Esbjerg Kommune, at få analyseret og udarbejdet en plan for hvordan brugen og dermed også udlån af kommunens lokaler kan foregå efter en mere fleksibel model,
således at dette kommer til gavn for både kommunen og borgerne
(samskabelse).
Det er så intentionen, at planen efterfølgende implementeres, anvendes og evalueres på projekt Energien (Skads Andrup Kultur og
Fritidscenter).
Referat:
Lokalrådet mener, at der er behov for at gøre bookningen af kommunale lokaler mere fleksibel. Vester Nebel og Skads-Andrup Lokalråd tilbyder at deltage ved udarbejdelsen af et nyt system, ligesom
de også stiller sig til rådighed til afprøvning af systemet.
ØU tilkendegav, at dem der har ideerne til, hvordan bookningen kan
forbedres, bør inddrages i arbejdet med et nyt system.
ØU foreslår, at der afholdes et møde mellem de 2 lokalråd og Børn &
Kultur om emnet.
9. Træskur ved boldbanerne
Godkendelse til etablering af træskur ved boldbanerne i nærheden af
den nuværende hal (egenfinansiering) og etablering af en strømkabel (3 faser 230VAC 63A) imellem hallen og træskuret. Tanken er at
træskuret etableres ved lokale initiativer, og den skal erstatte den
nuværende 20-fods stål container, som står på plænen.
Strømkablet kan med fordel nedgraves i forbindelse med etableringen af Energien, Lokalrådet har ikke medtaget finansieringen til
dette kabel i det nuværende projekt for Energien.
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Referat:
Lokalrådet oplyste, at de selv kan finansiere strømkablet.
ØU oplyste, at lokalrådet kan kontakte Børn & Kultur, der kan være
behjælpelige i forhold til at få de formelle ting på plads.

Fælles
10.Eventuelt
A/ Sneum-Tjæreborg efterspurgte en kontaktperson i forvaltningen i
forhold til særtransportruten.
Lokalrådet kan henvende sig til Søren Schrøder. Mail soes@esbjergkommune.dk eller tlf.: 76 16 15 37.
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