
22/76 

Referat fra møde mellem Bramming, 
Hunderup-Sejstrup og Darum Lokalråd og 
Økonomiudvalget 

Besigtigelse af Ribelund fra kl. 15.30 – 16.00 
 

Vi mødes på P-pladsen på Tangevej over for hus nr. 1 

 

 
 

Den 31. maj 2022 kl. 17.30 i mødelokale 
”Multihal” i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 

Ribe  

Mødedeltagere 

Fra Økonomiudvalget  

Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

Formand for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose 

Formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist 

Økonomiudvalgsmedlem Olfert Krog 

Økonomiudvalgsmedlem Sabrina Bech Røn 
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Fra Lokalråd 

Frank Tøstesen, Jeppe Nyhse Dahl, og formand Mikkel Anders Guldberg 

Rytter, Bramming Lokalråd 

Helle Hvitved, Lianne Luttikhedde og Claus Simonsen, Hunderup-Sejstrup 

Lokalråd 

Helle Ertmann, Inger Biltoft og Hanne Landbo Christensen fra Darum 

Lokalråd  

Fra Borgmesterkontoret 

Chefkonsulent Jes Møller 

Akademisk medarbejder Stine Lausten Nielsen  

Fraværende 
Formand for Børn & Skoleudvalget Diana Mose Olsen 

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Jakob Lykke 

Referent 

Stine Lausten Nielsen 

Dagsorden 

Økonomiudvalget 

1. punkt: Seniorbofællesskaber 

 

Referat:  

Samfundet er mangfoldigt, det ses også på ældreområdet. Flere og flere 

ældre ønsker at blive bosiddende i deres lokalområde, og derfor stiger 

behovet for seniorbofællesskaber samt seniorboliger. Lokalrådene 

inddrages om, hvor boformerne kan placeres.  

Flere seniorbofællesskaber og seniorboliger kan også medvirke til at lette 

presset på plejeboliger. 

2. punkt: Oplevelser og Kultur 

 

Referat:  

Siden 1980’erne har indbyggertallet i Esbjerg by været konstant. Derfor 

blev der i 2021 iværksat en brandingproces faciliteret af virksomheden 

Stagis. Mere end 500 borgere, politikere og øvrige interessenter har været 

inddraget i processen, hvor det blev besluttet, at Esbjerg by skal fokusere 

på oplevelser og kultur for at tiltrække flere borgere. Esbjerg som Energi 

Metropol fastholdes som erhvervsbrand.  

3. punkt: Flygtningesituationen 

 

Referat:  

Lokalrådsformændene har fået et brev fra Borgmesteren om 

flygtningesituationen. Det er en situation, som kommunen ikke har været 

i før, og derfor asfalterer vi, mens vi kører. Esbjerg Kommune skal 

boligplacere mange af ukrainerne, og har stadig brug for alle kræfter i 

denne sammenhæng i forhold til at finde lejeboliger. Aktuelt ombygges et 

tidligere ældrecenter, som skal huse ukrainerne.  
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Lokalrådene opfordres til at melde ind, hvis de har kendskab til boliger, der 

kan anvendes til ukrainere. 

4. punkt: Kapacitetsproblemer i dagtilbud 

 

Referat:  

Esbjerg Kommune oplever udfordringer med rekruttering og fastholdelse 

af dagplejere. Det påvirker de øvrige dagtilbud, hvor interessen er 

stigende. På grund af minimumsnormeringerne i daginstitutionerne har én 

voksen 3 børn, hvorimod dagplejere må have 5 børn i alderen 0-2 år. 

Derfor søger flere pædagoger mod daginstitutioner. Yderligere er 

aldersgennemsnittet blandt dagplejere høj, og disse dagplejere må kun 

have 3 børn. Samtidig oplever flere daginstitutioner ved udsatte 

boligområder udfordringer på grund af Regerings lov om parallelsamfund, 

som dikterer, at kun 30% af nyoptagne børn må være fra et udsat 

boligområde.  

Bramming Lokalråd 

5. punkt: Strategisk udviklingsplan 

Den strategiske udviklingsplan som blev vedtaget af Byrådet 16. december 

2019 understøtter Brammings udvikling ved bl.a. at pege på etablering af 

boligområder, etablering af omfartsveje/ringveje etc. 

 

Lokalrådet har et fortsat ønske om at den strategiske udviklingsplan 

danner udgangspunktet og rammerne for de fremtidige visioner der 

omhandler Bramming. 

 

Referat:  

I 2018 blev der igangsat en proces om den strategiske udviklingsplan. 

Tankerne og visionerne i den strategiske udviklingsplan er en langsigtet 

plan, og lokalrådet håber, at planen kan sætte rammerne for byen og taler 

ind i en større helhed fremfor lappeløsninger. Bramming skal være attraktiv 

for alle, og kun ikke familier. Yderligere er det vigtigt, at der er 

arbejdspladser i Bramming. Helhedsplansprojekt: boliger bag hallen. Et 

blandet boligtilbud er positiv og visionær for Bramming. Dog kritiserer 

lokalrådet helhedsplanen, da helhedsplanen kun fokuserer på boliger og 

ikke de øvrige områder.  

Skolerne i Bramming skal indgå masterplanen for skoleområdet. 

Lokalrådet mangler koordinering mellem direktørområderne i kommunen.  

 

Økonomiudvalget har igangsat en proces tidligere end planlagt pga. 

aktuelle sundhedstilbud. Masterplanen på skoleområdet kortlægger 

skolernes tilstand, og hvordan skolerne bør prioriteres ift. til renovering.  

Men der igangsættes ingen projekter, før alle skolerne er blevet undersøgt. 

Masterplanen er en kortlægning af alle skolerne i hele Esbjerg kommune,  

 

Esbjerg kommune har afsat 45 millioner årligt til skoleområdet. Det lyder 

ikke af meget, når det skal ramme hele Esbjerg Kommune, påpeger 

Bramming lokalråd.  

 

6. punkt: Dagtilbud 
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Henset til de aktuelle planer om etablering af boligområder på Parkvej, 

Tværsigvej og Idræts Alle, så understøttes byens muligheder for fremtidig 

befolkningstilvækst. Denne tilvækst skal ses i sammenhæng med at byen 

på nuværende tidspunkt er stærkt udfordret på kapacitet af dagpleje-, 

vuggestue- og børnehavepladser. 

 

I budgettet for 2025 er der indregnet begrænsede midler til etablering af 

børnehave i det gamle multicenter overfor Friskolen.  

 

Lokalrådet ønsker en dialog om fremrykning af disse midler, da 

pasningsbehovet pt. er akut og ikke ser ud til at falde i de kommende år.  

 

Samtidigt ønsker Lokalrådet en visionær drøftelse om mulighederne for 

etablering af yderligere kapacitet i dagtilbud, da blandt andet de 

kommende udstykninger forventes også at bidrage til et markant stigende 

behov for pasning af børn. 

 

Referat:  

Det kan blive aktuelt at etablere tiltag, før det oprindeligt er tiltænkt. Det 

tager Økonomiudvalget med videre til budgetforhandlingerne i efteråret.  

 

Lokalrådet oplever, at flere børn i Bramming tilbydes dagtilbudspladser i 

de mindre byer fx Grimstrup, Hunderup med mere. Kan man flytte børnene 

tilbage til bopælsbyen?  

 

Økonomiudvalget genkender problemstillingen fra de øvrige 

lokalrådsmøder.  

 

Lokalrådet har været i dialog med Børn & Skoleudvalget. Der er mange 

børn på venteliste til at få en pasningsplads. Der er oprettet midlertidige 

pladser i andre byer fx Grimstrup. Det skaber udfordringer både for familier 

i Bramming og familierne i de mindre byer.  

Yderligere bliver byggegrundene revet væk i Bramming og de borgere, som 

flytter til byen, har stor interesse i, at pasningsmulighederne i byen er 

gode. Det er i Bramming midtby, der er udfordringer ift. til at få en 

dagtilbudsplads.  

Derudover bør der etableres flere vuggestuepladser. Lokalrådet foreslår, 

at disse oprettes omme bag multicentret.  

7. punkt: Skole 

Efter børnene er færdige i dagtilbud, skal de tilbringe mange i år byens 

skoler. Det er skoler som igennem de senere år er blevet debatteret 

intenst, men hvor der fortsat udestår at fastlægge en vision og masterplan 

for. Senest har skoleområdet været debatteret i forbindelse det 

igangværende arbejde med Sundhed & Omsorgs masterplan på Idræts 

Allé. 

 

Lokalrådet vil gerne invitere Økonomiudvalget til, at planer og økonomi til 

udarbejdelse af dybdegående analyser for skoleområdet prioriteres højt, 

da Lokalrådet ser attraktive skoler som et væsentligt vilkår i at have en 

attraktiv by. Planerne og analyserne skal desuden integreres tæt med 

øvrige kort- og langsigtede forhold i Bramming. 
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I forbindelse med skoleområdet kan Lokalrådet heller ikke undgå at 

kommentere på frisætningsforsøget for skolerne. Det er Lokalrådets håb 

og forventning, at skolerne arbejder aktivt med at skabe attraktive og 

visionære læringsmiljøer, så frisætningsforsøget ikke alene f.eks. bliver en 

øvelse i hvor tidligt eleverne kan få fri. 

 

Referat:  

Masterplanen er i gang, og den danner grundlag for udvikling på 

skoleområdet fremadrettet i Esbjerg Kommune.  

Bramming Lokalråd fremhæver, at det er nødvendigt at undersøge 

skolernes bygninger fx Bakkevejsskolen.  

Lokalrådet spørger, om masterplanen er en renoveringsplan eller en 

retningsgiver.  

Økonomiudvalget kalder masterplanen for en udvidet tilstandsrapport.  

Lokalrådet mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at blive ved med at 

renovere på nogle gamle bygninger fremfor at bygge nyt. 

Bilag 4 udleveret, som viser, at loftet i skolen er ved at falde ned.  

Det er Byrådet, som beslutter, hvorvidt der skal bygges en ny skole i 

Bramming, eller om de to eksisterende skoler skal renoveres.  

8. punkt: Byggegrunde og Seniorboliger 

Bramming Lokalråd vil gerne kvittere for, at der for nyligt er fremlagt 

planer om etablering af et større boligområde på Parkvej.  

Samtidigt vil Lokalrådet også gerne kvittere for, at der i den kommende 

kommuneplan er gjort overvejelser om etablering af yderligere 

byggegrunde til erhverv. 

 

Lokalrådet vil gerne drøfte med Økonomiudvalget hvorledes det i fremtiden 

kan sikres, at der sker en aktiv forvaltning af byggegrunde, så Bramming 

ikke kommer i en lignende situation, hvor udbuddet af varierede 

byggegrunde til private og erhverv er så begrænset, som det er på 

nuværende tidspunkt. 

 

Med en forventet stigning i antallet af seniorer i Bramming ønsker 

Lokalrådet også, at der fortsat bør være opmærksomhed om 

tilvejebringelse af attraktive boligområder for seniorer. 

 

Referat:  

Lokalrådet roser kommunen for byggegrunde, men de ønsker bedre 

planlægning ift. byggemodning. Der skal være en plan, inden alle grundene 

er blevet solgt fremfor først at tage stilling, når alle grundene er solgt. For 

øjeblikket sælger kommunen kun grunde på Parkvej, og man bør evt. kigge 

på andre grunde også. Lokalrådet mener ikke, at man ikke bør tælle private 

grunde med, når man tæller antallet af byggegrunde.  

Ifølge økonomiudvalget er der 250 byggegrunde, hvis man tæller de 

private grunde med. Der er flere forskellige grunde, hvor der endnu ikke 

en lagt en plan for, hvilken slags boliger, der skal være på disse områder. 

Det kan være bl.a. være seniorboliger, lavt etagebyggeri, parcelhuse mm.  

9. punkt: Markedsføring 

I forbindelse med markedsføring af Esbjerg Kommune både internt og 

eksternt i kommunen, ser Lokalrådet gerne, at fokus ikke alene er på 

Esbjerg by men kommunen som helhed. 
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Esbjerg er en aktiv by med erhvervs- og kulturliv, Ribe er en signifikant 

kulturby og endeligt er Bramming en bosætningsby, hvor familielivet 

udleves i hverdagen. 

 

Lokalrådet ser gerne at Esbjerg Kommune i langt højere grad husker at 

bringe kvaliteterne ved de øvrige byer i kommunen frem, når der laves 

markedsføring. 

 

Andre forhold 

Afslutningsvis skal vi bemærke, at Lokalrådet synes Bramming 

kendetegnes ved at være en attraktiv grøn familievenlig by, hvilket vi 

gerne vil have, at den forbliver.  

 

Det er baggrunden for, at vi lægger vægt på den strategiske 

udviklingsplan. At vi har opstillet de ovenstående forhold og samtidigt skal 

vi dog ikke lægge skjul på, at vi i Lokalrådet også fokuserer på andre 

forhold – f.eks. at borgernes kontakt med myndighederne i videst muligt 

omfang er menneske til menneske, hvilket blandt andet kan ske via 

udflytning af kommunale arbejdspladser fra Esbjerg til kommunens øvrige 

byer. 

 

Borgernes indkøbsmuligheder er også et vigtigt element i en velfungerende 

dagligdag, og vi ser frem til, at fysisk planlægning og familiers og 

erhvervslivets behov kan mødes på en hensigtsmæssig måde f.eks. via en 

bedre integreret dynamik i handelslivet i bymidten. 

 

Referat:  

Bramming bliver ikke brandet i Esbjerg kommune. Internetsiden 

Bramming.dk henviser til Esbjerg by. Det er ikke tilfredsstillende og 

lokalrådet ønsker, at dette bliver ændret. Lokalrådet tilbyder deres hjælp 

til udvikling af hjemmesiden, og de står gerne for markedsføring.  

 

Hunderup-Sejstrup Lokalråd 

10. punkt: Skolesti i Hunderup- afslutning på projektet  

Projekt 2-minus-1 vej er lykkeligt afsluttet, og resultatet er fantastisk flot. 

Det ser også ud til at fungere indtil videre. 

  

Vi havde et supplerende ønske da projektet blev sat i værk, nemlig at 

vejsiden øst for Nørlundvej (ind mod marken på matrikel Hunderup 6m) 

blev befæstet på en eller anden måde, så det er muligt at træde til siden 

for de meget store landbrugsmaskiner, der af og til kører på vejen, uden 

at ens fodtøj bliver sølet mere til end højst nødvendigt. En befæstning med 

fx stabilgrus kunne måske klare problemet. 
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Referat:  

Lokalrådet efterspørger, om 2-1 vejen i Hunderup kan føres hele vejen 

igennem mod syd. Dette projekt blev tildelt 260.000 kr. Lokalrådet ønsker 

at vide, om pengene er brugt.   

 

Økonomiudvalget kan ikke svare på om budgettet er brugt, men der kan 

ikke etableres 2–1 veje, hvis der er sving.  

 

Lokalrådet spørger til, om man kan arkivere disse erfaringer og gemme 

dem til senere, hvis vejen kan føres videre igennem mod syd.  

11. punkt: Gangsti  

Gangsti fra enden af “lommen” i Sejstrup (dvs. mellem Kirkevej 56 og 58) 

til Ribevej. 

 

Emnet blev luftet ved vort møde med Plan & Byudviklingsudvalget d. 29. 

marts. Det er vores opfattelse, at udvalget er positivt indstillet. Beboere i 

Sejstrup, der ønsker at gå tur, kan kun gå “frem og tilbage” som 

situationen er nu. Der ER en slags farbar sti bagom lommen på Kirkevej 

(fra “hullet” mellem Kirkevej 56 og 58 langs en marksti til Ribevej), der 

gør det muligt at gå en rundtur i byen.  

 

Ønsket er at denne sti gøres bedre farbar, så man kan gå på den i alle 

typer vejr, og så barnevogne, rollatorer mm. også har en mulighed for at 

komme frem. Stien støder op til landbrugsjord, og jordbrugeren anvender 

også stien til maskiner, transport og lignende. Dette er der intet ønske om 

at lave om på. En form for belysning i den mørke tid er også en del af 

ønsket. Stien er anslået til at have en længde på ca. 200 meter. 
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Referat:  

Lokalrådet har fået fortalt, at det er kommunen, som ejer grunden derude 

og ikke private lodsejere. Hvorvidt det forholder sig sådan, er der ingen 

svar på.  

Der har muligvis været en sti tidligere, som gør det nemmere at få lov til 

at få etableret stien igen. Det vil lokalrådet undersøge.  

Der kan søges om midler til sådanne projekter i puljen til lokale projekter. 

12. punkt: Japansk pileurt i Strat  

For 5-6 år siden nedlagde kommunen et rør i grøften lige vest for Stratvej 

1 (Sejstrup By, Hunderup 6q). Røret blev dækket med jord. Men den jord 

har vist sig at indeholde rødder fra japansk pileurt (Reynoutria japonica), 

der breder sig ind på marken. Det drejer sig om 3-4 m grøft. Planten 

kommer først op om ca. en måned, hvor vi kan tage et nyt billede. Billedet 

er taget fra hjørnet af hækken mod Ribevej. 

 

Lodsejeren ønsker at Kommunen fjerner pileurten. 
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Referat:  

Pileurt som er kommet, efter kommunen har gjort noget ved jorden. 

Billedet er taget om vinteren, hvor man ikke kan se den japanske pileurt. 

Teknik og Miljø får lavet en bestigelse.  

Darum Lokalråd 

13. punkt: Børnepasning for de 0 – 2-årige  

Darum Lokalråd og Darum Børneby har i samarbejde med dagplejerene i 

Darum udarbejdet et koncept, så Darum Børneby kan passe de 

”overskydende” børn i perioder med flere børn, end der er dagplejepladser 

til. Hermed kan alle Darums børn passes lokalt, i stedet for at skulle køres 

i bil til alle mulige andre steder.  

 

Konceptet er netop nu ved at blive behandlet af forvaltningens jurister. Vi 

håber på snart at kunne udrulle konceptet. 

 

Referat:  

Der er 20 børn op venteliste i Darum. Nogle børn er blevet tilbudt plads i 

andre byer. Lokalrådet efterspørger, om problematikken kan løses med en 

bufferordning. Der er pt. jurister inden over. Lokalrådet efterspørger, 

hvornår næste fase indtræder? Det er en langsommelig proces.  

 

Økonomiudvalget lægger vægt på, at man er ved at afslutte processen, og 

der bør snart ske udvikling.  

 

Lokalrådet påpeger, at det bør være en relevant problemstilling, særligt 

når kommunen ønsker flere tilflyttere.  

 

14. punkt: Sundhedsklinik  

På vores møde med Økonomiudvalget i 2021 spurgte vi ind til en 

sundhedsklinik i Darum. Det ledte til et møde med Sundhedsudvalget og 

forvaltningen og dernæst til et besøg i Darum, hvor Arne Nicolaisen så det 

lokale i Darum kultur- og Fritidscenter, vi ønsker at anvende til 

Sundhedsklinik. Herefter gik der, igen corona i den, men i næste uge får vi 

så besøg af bl.a. en hygiejnesygeplejerske, der skal vurdere om lokalet er 

egnet. Det håber vi at det er. 

 

Referat:  

Der er godkendt lokaler til en sundhedsklinik. Men de forskellige parter er 

ikke nået til enighed om husleje. Det er kommunen, som ikke ønsker det 

beløb, som centret efterspørger. Lokalrådet spørger om pengene kan 

findes.  

 

Økonomiudvalget fremhæver, at der ikke er budget til dette.  

 

Sundhedsklinikken skal være åben 2 dage i ugen. Lokalrådet kan søge om 

midlerne i budgetbehandlingerne.  

 

Økonomiudvalget påpeger, at sundhedsklinikkernes placering er baseret 

efter behov i områderne.  
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Lokalrådet understreger, at det er pga. økonomi, at sundhedsklinikken ikke 

er blevet etableret og ikke pga. manglende politisk opbakning/prioritering. 

Yderligere påpeges det, at sundhedsklinikken stemmer overens med 

planerne om flere seniorbofællesskaber.  

 

Lokalrådene skal være opmærksom på at fristen for indsendelse af forslag 

til budgetforhandlinger er d. 14. juni.  

 

Økonomiudvalget fortæller, at man kan indtænke sundhedsklinikker i 

seniorbofællesskaber, for at imødekomme denne problemstilling.  

15. punkt: Seniorbofællesskab 

Vi ønsker at bygge et seniorbofællesskab i Darum. Vi tænker, at det er i 

EK`s ånd, da der angiveligt kommer til at mangle en del seniorboliger over 

den næste årrække. Derfor håber vi på en positiv tilkendegivelse, når vi 

skal have byggetilladelse og evt. lokalplansændring. 

 

Referat:  

Seniorbofælleskabet bygges formentlig med en privat bygherre.  

Økonomiudvalget spørger, om den gamle krogrund, kan være en mulighed 

at bygge på. Lokalrådet synes at grunden er for skyggefuld. 

Økonomiudvalget lover at nogle på forvaltningen gerne vil hjælpe med 

projektet.  

16. punkt: Varmeforsyning i Darum (og i de små samfund i EK) 

På opfordring har vi nu en aftale om et dialogmøde med forvaltningen, hvor 

vi skal drøfte dette.  

 

Baggrunden er: at hele Darum har naturgas, ligesom mange af 

landsbyerne og lokalbyerne i Esbjerg kommune har naturgas. 

Det er som sådan ikke noget, vi har valgt frivilligt – vi har ikke kunnet få 

fjernvarme. Vi har selv skullet forny vores naturgasfyr og kedler. 

 

Nu kan vi så se frem til at naturgas skal udfases i 2030 – eller skal det? I 

hvert fald er det nu blevet så dyrt med krigen i Ukraine, at vi har fået 

væsentlige højere varmeregninger.  

 

Vores huse falder i værdi, det bliver sværere at sælge byggegrunde - hvad 

gør vi? 

 

Vi kan investere i varmepumper, i jord til luft, i brændeovne (som måske 

ikke får så meget skæld ud mere), i solceller etc. 

Men fælles for mange af disse energiformer er, at de kræver el. Er elnettet 

stort nok til det? 

 

Vi har ikke råd til at investere 100.000 i ny energiform nu og så igen om 

få år. 

Vi vil derfor gerne have en afklaring på, hvad der venter os. Allerhelst vil 

vi have ført fjernvarme herud til os. Så kan fjernvarmeværket fyre med 

det, der nu er billigst, mest grønt osv. 

 

Hvorfor skal de små samfund betale så meget mere for forsyning, som 

resten af kommunen? 

Et forslag er derfor, at der graves en fjernvarmeledning fra Bramming til 

Darum ned, når der etableres cykelsti her i løbet af det næste års tid. 
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Desuden ønsker vi, at der informeres ud til borgerne, så vi ved, hvad vi 

har at planlægge ud fra. Bryder naturgasfyret sammen i morgen, hvad gør 

vi så? Køber et nyt til 70.000 kr. – og så er det værdiløst om 2 år………. 

 

Til debat og gerne bevilling: 

 

Referat:  

Der er ved at blive lavet en strategisk varmeplan som skal i høring fredag 

d. 17. juni. Herefter indkaldes lokalrådene om dialog herom. Udfordringen 

i Esbjerg Kommune er, at alle fjernvarmeanlæg for tiden er blevet løbet 

over ende af den enorme efterspørgsel. Det er vigtigt, at man finder den 

rette løsning, fremfor en lappeløsning, påpeger Økonomiudvalget.  

 

Lokalrådet efterspørger information de kan viderebringe til borgerne i 

lokalområderne, det er er nødvendigt for borgerne at vide, hvad der skal 

ske.  

 

Økonomiudvalget mener, at lokalrådene skal overbevise befolkningen om, 

at de skal slå koldt vand i blodet.  

 

Lokalrådet efterspørger konkret information.  

 

Forhåbentligt får hele kommunen fjernvarme i forbindelse med Power to X 

osv.  

 

Lokalrådene efterspørger en rapport fra COVI, som lokalrådene skulle have 

modtaget for en måned siden.  

 

Lokalrådene skal have en tilbagemelding efter sagen er blevet behandlet i 

byrådet.  

17. punkt: Trafiksikkerhed, en strategisk plan for hele Darum  

Vi har afholdt borgermøde, og der er udarbejdet en strategisk plan for de 

kommende års trafikforbedringer i Darum. Med trafiksikkerheden for 

skolebørnene som højst prioriteret. 

 

Vi har en hele liste, men man kan vælge det mest presserende ud. Vi har 

haft det med til møde med Plan & Byudviklingsudvalget, der sender det 

videre hertil.  Planen kan sendes, såfremt det ønskes.   

 

Vi kan fortælle, at et punkt er etablering af fortove i Sviegade, der kan gås 

på, så børn, barnevogne mm ikke skal færdes ude på vejen. Forslaget er 

at lægge stabilgrus i fortovet med langsomt voksende græs på. Det har vi 

på et lille stykke, og det er fint at gå på, ser godt ud og er nemt at holde. 

Vi vil foreslå, at såfremt der skal graves fjernvarmerør ned i fortovene, så 

kunne dette jo laves i samme omgang. 

 

Referat:  

Lokalrådet skal indsende en plan til budgetforhandlingerne.  

Lokalrådet roser økonomiudvalget. Der er blevet opsat et spejl, som har 

været tiltrængt, som borgerne udviser stor tilfredshed for.  
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18. punkt: Biodiversitet 

(Gen)bevilling af penge til vejledning om Biodiversitet, som oprindeligt 

planlagt.   

 

Vi har konstateret, at den vejledning til borgere og virksomheder, der var 

planlagt fra kommunens side, er aflyst, fordi der ikke er afsat midler til det 

i dette års budget. Det er ærgerligt. Vi havde netop håbet i år at kunne 

gøre brug af tilbuddet om hjælp og vejledning om, hvad vi som borgere 

kunne gøre for at fremme biodiversiteten her hos os i Darum. 

 

Referat:  

Lokalrådet mener at biodiversitet bør være det prioriteret øverst på listen.  

Kommunen har tidligere lovet, at man kan søge råd og vejledning hos 

kommunen om biodiversitet, men dette har der ikke være økonomiske 

midler til at gennemføre. Formand for Klima & Miljøudvalget tjekker op 

omkring dette.  

Denne opgave er for udfordrende for lokalrådene selv at varetage.  

 

Økonomiudvalget anbefaler at lokalrådet søger vejledning og rådgivning 

på Miljøstyrelsens hjemmeside angående biodiversitet.  

Læs mere her   

Der er en side målrettet borgerne under titlen: særligt for borgere.  

Bramming lokalråd foreslår at Darum lokalrådet selv søger oplysning og 

herefter indkalder til borgermøde og fortæller om biodiversitet til borgerne.  

I Gjesing har lokalrådet lavet en folder og lagt i alle postkasser, hvor de 

har oplyst og vejledt om biodiversitet. 

19. punkt: Administrationspenge til lokalrådene 

Vi regner med, at den forhøjelse af beløbet, som kom til udbetaling i 

efteråret, vil blive indarbejde i budgettet til efteråret, så det fremover bliver 

en fast forhøjelse. Tak for det. 

 

Derudover vil vi, endnu en gang, gerne foreslå, at det samlede beløb til 

lokalrådene divideres med antallet af lokalråd. Dette foreslår vi, fordi vi 

mener, at alle lokalråd har lige store administrationsomkostninger, uanset 

hvor mange indbyggere, der er i lokalområdet. Vi har f.eks. lige store 

udgifter til bankerne. Det er faktisk omkring 30.000 kr. af pengene, der 

samlet set går i bankernes lommer. 

 

Referat:  

Lokalrådet mener, at tilskuddet bør være ens på tværs af lokalråd uanset 

lokalrådenes størrelse. Fordelingen bør ændres.   

Økonomiudvalget siger, at hvis alle lokalrådene er med på, at fordelingen 

ændres, er økonomiudvalget positive overfor forslaget. Dette kan eventuelt 

være et punkt på dagsorden til lokalrådskonference.  

Darum lokalrådet er uforstående overfor, at de skal have mindre ift. de 

større lokalråd.  

Darum lokal har ikke modtaget de ekstra 5.000 kr. i tilskud for 2022.  

Det ekstra tilskud er blevet udbetalt til alle lokalrådene efter mødet. 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/
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Fælles/Eventuelt 
 

Referat:  

a. Darum Lokalråd undrer sig over, at gadelyset i Gørding er tændt 

om dagen. Økonomiudvalget siger, at det er fordi lamperne tjekkes. 

I Vejrup er lyset på fodboldbanerne ofte tændt. Men 

Økonomiudvalget siger, at der er foretaget ændringer, hvor man 

ude i områderne selv skal tænde lysene og det ikke er forvaltningen, 

der varetager dette. 

 

b. Darum Lokalråd er undrende overfor, om byrådet er bindeleddet til 

ministerierne. Økonomiudvalget øver politisk indflydelse, men det 

er ikke sikkert, at ministerierne lytter. Byrådet gør, hvad de kan. 

Ofte samler byrådet og de forskellige udvalg sig om enkelte sager 

og sender over til ministerierne. Politikerne forsøger at yde 

indflydelse på ministerierne, men det er ikke en nødvendighed, at 

ministerierne imødekommer forslagene.   


