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Dagsorden 
 

 

Darum Lokalråd 
1. Projekt Sneum sluse i samarbejde med Darum Lokalråd  

Se vedlagte bilag 

 

Referat: 

Lokalrådet orienterede om, at der er tale om et større projekt. Det er 

planlagt at søge flere fonde for at finansiere projektet. Ligeledes vil de 

søge puljen til lokale projekter til efteråret, hvis de ikke er i hus med fi-

nansieringen. 

 

ØU gav udtryk for, at det er et super spændende projekt. De er glade 

for, at lokalrådene samarbejder. 

 

Punkter blev også behandlet på mødet med Sneum-Tjæreborg Lokalråd. 

 

2. Darum Kro 

 

Referat: 

Lokalrådet er tilfredse med at tilbygningerne er revet ned, og at resten 

af kroen bliver fjernet senere. 

 

De vil gerne have grunden omdannet til byens rum. Der er mange ideer 

til, hvad der kan være der. Grunden ligger meget centralt i Darum. Lo-

kalrådet er klar over, at der er tale om en privat ejendom.  

 

Økonomiudvalget sagde, at der er gode ideer til anvendelse af grunden, 

men kan ikke ophæve den private ejendomsret. 

 

3. Cykelsti Darum – Bramming 

Behandlet på lokalrådets møde med Teknik & Byggeudvalget 

Se bilag 

 

Referat: 

Lokalrådet ønsker fortsat cykelstien. De samarbejder nu med Bramming 

Lokalråd, om cykelstien. Der er tale om en strækning på 4,3 km. 

 

Økonomiudvalget fortalte, at der er flere relevante ønsker til cykelstier, 

end der er penge til. Skoleveje prioriteres højt, men det er en dyr cykel-

sti, da den er lang.  

Den er med i puljen til cykelstier, der prioriteres fra. Men for at der kan 

blive tale om prioriteringer, forudsætter det, at der sættes penge af til 

formålet i budgettet. 

 

4. Tilskud til lokalrådene 

"Kaffepenge" til lokalrådene; Bankgebyr refunderes/ Anden fordeling af 

penge til lokalråd 

 

Referat: 

Lokalrådet oplyste, at banken tager 100 kr. i gebyrer pr. måned for at 

have en konto.  
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Lokalrådet har ikke penge til noget som helst ud over de daglige fornø-

denheder. De vil gerne have råd til småarrangementer 

 

Økonomiudvalget oplyste, at tilskuddet til lokalrådene kun er tænkt til 

kontorhold/kaffepenge 

 

Lokalrådet spurgte, hvorfor større lokalråd have skal flere penge end de 

små, hvis det kun er til kaffepenge. 

 

Da meget er ændret siden tilskuddet blev fastsat vil Økonomiudvalget 

tage størrelsen af tilskuddet med i evalueringen af årets møder. Andre 

lokalråd har ligeledes fremsat ønsker om, at tilskuddet forhøjes. 

 

5. Projekt Hollænderskoven  

Projekt i samarbejde med Hunderup/Sejstrup lokalråd (se bilag). 

Punkter blev behandlet på lokalrådets møde med Teknik & Byggeudval-

get. 

Vedlagt 2 bilag. 

 

Referat: 

Hu8nderup-Sejstrup Lokalråd fortalte, at projektet er et samarbejde 

mellem Darum Lokalråd: Der er tale om en helt speciel skov, der kan 

anvendes meget mere, end det sker nu. Lokalrådene har med Teknik & 

Miljø om sagen. De arbejder videre med sagen. 

 

Økonomiudvalget gav udtryk, at det er et godt projekt: De opfordrede 

lokalrådene til at søge støtte fra Puljen til lokale projekter. 

 

6. Åbning af rundkørselsen v. Tømmerby for nemmere/hurti-

gere vej til Motorvejen 

 

Referat: 

Lokalrådet peger på, at en åbning vil medføre nogle fordele: 

 Mange vil slippe for at komme ind igennem Bramming.  

 Drejer sig kun om 100 meter ekstra vej. 

 Færre landbrugsmaskiner/tung trafik skal ud på A11. 

 Gøre det lettere at komme ud på motortrafikvejen.  

 

Økonomiudvalget konstaterede, at sagen har været oppe at vende flere 

gange. Gennemførelsen ville koste mange penge, da vejen skal udvides 

og cykelstien skal forlænges. Åbningen ville også blive en smutvej for 

alle andre, og det vil dermed medføre øget trafik. Økonomiudvalget gav 

udtryk for, at de ikke umiddelbart kan ikke gennemskue konsekven-

serne af en åbning. 

 

 

Hunderup-Sejstrup Lokalråd 
7. Skolesti på Kjærgaardsvej.  

Hvad kan lokalområdet evt. selv gøre for at fremme at punktet kommer 

på budgettet? 

 

Referat: 



   
  

 

 

 

 

- 4 - 

Lokalrådet fortalte, at det ca. er 10. gang punktet er med. De ønsker at 

gøre Økonomiudvalget opmærksomme på, at det fortsat er et ønske, og 

de vil sikkert tage punktet med igen ved senere møder. 

 

Økonomiudvalget orienterede om, at det er Teknik & Byggeudvalget, 

der skal prioritere denne type projekter, men de har forståelse for øn-

sket og relevansen af projektet. 

 

8. Degnehaven og den gamle skole i Hunderup (NØ-hjørnet af 

T-krydset mellem Kirkevej og Kjærgaardsvej).  

Kan nedrivningspuljen evt. komme i spil? Kan Degnehaven alternativt 

konverteres til en slags kollegium for unge fra lokalområdet, der på den 

ene side gerne vil prøve at stå på egne ben, på den anden side ikke øn-

sker at komme for langt væk hjemmefra? 

 

Referat: 

Lokalrådet konstaterede, at skolen er meget faldefærdig. De er snart 

modne til, at den kan rives ned, Det koster kommunen, at have bygnin-

gen til at stå. 

 

Barakken, der blev sat i stand til flygtninge, kan evt. bruges til noget. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at skolen er sat til salg. Køber får ca. 

700.000 kr. med til at renovere bygningen for. Der skal udarbejdes en 

ny lokalplan for området. 

 

9. Vi kunne tænke os at få præciseret, hvad der kan udføres i 

samspillet mellem lokalrådet og Økonomiudvalget. 

 

Referat: 

Økonomiudvalget nævnte flere eksempler på forhold, som samspillet 

med lokalrådene kan betyde: 

 

 Giver lokalrådene mulighed for at præsentere projektideer. 

 Det er givtigt for økonomiudvalgsmedlemmerne at få bedre 

kendskab til lokale forhold og projekter. 

 Giver Økonomiudvalget bedre mulighed for at prioritere. 

 Nogle lokale projekter kommer til at indgå i budgetforhandlin-

gerne som følge af møderne lokalrådene. 

 Økonomiudvalget vil gerne drøfte overordnede forhold med lo-

kalrådene. 

 Samspillet med lokalrådene har været medvirkende til, at Puljen 

til lokale projekter er blevet større. 

 

 

Bramming Lokalråd 
10. Nedrivning af Fortunaskolen, afdeling Bakkevejen 

Nedrivning af Fortunaskolen, afdeling Bakkevejen i Bramming og byg-

geri af ny skole kombineret med en analyse af skolestrukturen i Bram-

ming. 

 

Referat: 

En ny skole er et stort ønske i Bramming. Lokalrådet fremhævede, at 

skolen ikke er tidssvarende, og der er problemer med indeklima. Nu har 
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skolebestyrelsen også taget sagen op. Lokalrådet ønsker en separat 

masterplan for skoleområdet i Bramming. 

 

Økonomiudvalget gjorde det klart, at der er mange udfordringer mange 

steder rundt om i kommunen. 

 

Der er sat penge af til at renovere madlokalet i 2020. 

 

Børn & Familieudvalget behandler prioriteringer efter sommerferien, 

men umiddelbart ligger en ny skole i Bramming ikke lige til højrebenet. 

 

11. Bramming på ”landkortet” som et af de 3 centerbyer i Es-

bjerg kommune.  

Bramming bliver ikke nævnt når der skal ”fortælles” eller reklameres for 

Esbjerg kommune. Hvorledes kan dette forbedres.  

 

Referat: 

Lokalrådet opfordrer til, at der hele Esbjerg Kommune ”sælges”. Bram-

ming føler, at de mangler at blive profileret bedre og oftere. Bramming 

skal ikke være en soveby. Byen har det hele. 

 

Der blev fra lokalrådene opfordret til at bruge det, at vi er en landkom-

mune med landsbyer mere i brandingen af kommunen. F.eks. i forbin-

delse med Vision 2025. 

 

Økonomiudvalget er enige i, at det er hele kommunen - også de mange 

lokalområder/landsbyer – der skal ”sælges”. Mener også, at kommunen 

forsøger at få alle lokalområder med i markedsføringen. F.eks. er der 

også kommet bypyloner ved Bramming.  

 

Udvalget hører budskabet om, at alle områder gerne vil kunne gen-

kende sig selv i brandingen af kommunen. 

 

Kommunikationschefen kontakter Bramming Lokalråd med henblik på at 

få en snak om markedsføringen af Bramming. 

 

12. Nedlæggelse af borgerbetjent borgerservice i bl.a. Bram-

ming.  

Selvom der pågår en forsøgsordning i den resterende del af indevæ-

rende år, vil lokalrådet allerede nu stille forslag om, at den personlige 

betjening af borgerservice bliver genindført. 

 

Referat 

Lokalrådet ønsker at nævne deres bekymring samt høre, hvad status 

er. 

 

Økonomiudvalget vil ikke ændre holdning. De tror på, at det vil virke 

 

Kommunen er næsten klar til at sætte gang i pilotprojektet nu. Når det 

har kørt i et stykke tid, vil der blive evalueret på det. 

 

13. Decentralisering af kommunale arbejdspladser 
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Overvejer og arbejder Esbjerg byråd for, at der decentraliseres kommu-

nale arbejdspladser til byområder udenfor Esbjerg by i lighed med den 

decentralisering, der foretages på det statslige område.  

 

Referat: 

Lokalrådet synes det vel være en god ide at etablere en industripark i 

Bramming – herunder et iværksætter hus med fælles faciliteter.  

 

Økonomiudvalget sagde, at det er en god tanke, men det skal gå gen-

nem Business Esbjerg, da det er deres område, og det er dem, der ken-

der investorerne. 

 

Kommunen har ikke en strategi for dette. 

 

 

14. Udbygning af motions- og fitness centret.  

Der er ca. 750 medlemmer i foreningen og der er store pladsproblemer. 

Selvom ejerforholdet i Kultur-og Fritidscentret er delt ud på forskellige 

enheder/forvaltninger bør der kunne findes en løsning.  Der henvises til 

vedhæftede forslag fra bestyrelsen i fitnesscentret.  

Se bilag 

 

Referat: 

Lokalrådet fortalte, at det er en meget stor forening, der er lejet ind i 

kommunale bygninger. Der har været en dialog med SEPE. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at der pt, ikke er aktuelle planer i denne ret-

ning. Hvis det skal realiseres, skal SEPE også mene, at det er en god 

ide. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at der er nogle usikkerheder ved projektet. 

Derfor er det nødvendigt, at lokalrådet tager en drøftelse med forvalt-

ningen for at komme lidt tæt på, hvad ønskerne er.  

 

Forvaltningen kontakter lokalrådet. 

 

15. En ombygning af indgangspartiet ved Bramming Kultur- og 

Fritidscenter kombineret med mere åbenhed til sportshal-

lerne, som er meget tillukket.  

 

Referat: 

Lokalrådet opfordrede til, at kommunen fremfører ønskerne i de rele-

vante fora. 

 

16. Fortsat bevaring af nærpolitiet i Bramming.  

 

Referat: 

Lokalrådet fremsatte ønsket om, at nærpolitiet i Bramming bevares 

 

 

Fælles 
17. Eventuelt 

Darum Lokalråd 
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A/ Darum Lokalråd bliver partner med Nationalpark Vadehavet, som 

det første lokalråd. Lokalrådet sender en mail med en invitation til be-

givenheden. 

 

Bramming Lokalråd 

B/ Lokalrådet takkede for de tilskud de har fået fra puljen fra lokale 

projekter. 

 

C/  

Lokalrådet ønsker et nyt industriområde i Bramming. Umiddelbart tæn-

ker de, at det skal ligge mod øst. 

 

D/  

Et punkt med forslag om at sænke byggesagsgebyrer på legepladser 

var blevet eftersendt dagsordenen. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at det kan lade sig gøre at sænke bygge-

sagsgebyrerne for legepladser, men en sådan sænkning af byggesags-

gebyrerne skal i givet fald indgå i budgetforhandlingerne. 

 


