
22/77 

Referat fra møde mellem Hostrup, Sønderris og 
Guldager Lokalråd og Økonomiudvalget 
 

Besigtigelse af trampestien, Engvej, 6690 Gørding fra 

kl. 15.30 – 16.00 
 

 

Den 23. maj 2022 kl. 17.30 i Gørding, Idræts- og 
Kulturcenter, Skolegade 14, 6690 Gørding.   
 

Mødedeltagere 

Fra Økonomiudvalget  

Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

Formand for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose 

Formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist 

Formand for Børn & Skoleudvalget Diana Mose Olsen 

Økonomiudvalgsmedlem Olfert Krog 

 

Fra Lokalråd 

Jens Jørgen Hansen, Hostrup Lokalråd 
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Inge Hansen, Rasmus Loof Hedegård og Maria Høj Pedersen, Sønderris 

Lokalråd 

Kristian Bertelsen, Peter Jacobsen og Jørn Gade, Guldager Lokalråd 

Fra Byrådssekretariatet 

Chefkonsulent Jes Møller 

Akademisk medarbejder Stine Lausten Nielsen  

Fraværende 
Økonomiudvalgsmedlem Sabrina Bech Røn 

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.  

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. Dette skal 

dog gerne kendetegne hele kommunen. 

 

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. Der er pt. registreret 

350 ukrainske flygtninge. 
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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 op til 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.  

 

Hostrup Lokalråd 

5. punkt: Hastighedsbegrænsning mellem Sjelborg og Kokspang 

Lokalrådet ønsker 60 km/t hastighedsbegrænsning mellem Sjelborg og 

Kokspang. Punktet har været med før, men er blevet endnu mere 

påkrævet, da vores skolebørn er begyndt at cykle hjem fra skolen, fordi 

ringetider ikke passer med bussen (rute 14). Den kører først en time 

efter de har fri.  

 

Det er en smal vej med dårlige rabatter, der står tit vand på vejen. Ruten 

er desuden meget brugt af turister på cykel, der skal videre fra Hjerting 

og vestpå. Mange ryttere må bruge vejen, når de skal til Marbæk. Endelig 

er der rideskolen, som har ind og udkørsel på en bakke, hvor udsynet 

ikke er særlig godt.  

 

Der er lavet hastighedsmåling ved rideskolen. Gennemsnitshastigheden 

var 70 km/t, hvilket, lokalrådet synes, er alt for hurtigt, når man tænker 

på, at biler med hestetrailer faktisk nærmest holder stille, når de skal ind 

til rideskolen. 

 

Referat:  

Store udfordringer pga. meget cykeltrafik og høj hastighed.  

 

Økonomiudvalget lægger vægt på, at det er politiet, som skal 

undersøge/afgøre, hvorvidt der er behov for hastighedsbegrænsninger. 

Ofte laver politiet ikke hastigheds begrænsninger på åbnet land. Ifølge 

færdselsloven, skal man følge vejens forløb og køre efter forholdene. 

Økonomiudvalget foreslår at man gør forslaget mere konkret og forsøger 

igen.  

 

Lokalrådet undrer sig over, at børnene må vente en time på at komme 

med bussen. Det resulterer i at forældrene kører børnene, som er modsat 

den aktuelle reklame Esbjerg kommune har om at børn er kegler i 

trafikken.  

Økonomiudvalget gør det klart, at det kan være omstændigt at få ændret 

køreplaner hos Sydtrafik.  
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Lokalrådet opfordrer til, at der undersøges om tidsplanen kan flyttes en 

time, så det passer med børnenes skolegang.  

6. punkt: Vand på Hostrupvej  

Der er stadig problemer med vand på Hostrupvej fra nr. 23 – 31. Det har 

vi bøvlet med kommunen om i 15 år.  

Hostrupvej 49 har selv kontaktet kommunen, da de også fået problemer 

vand på vejen. De har fået 2 riste lagt ned, og dermed er problemet løst. 

 

Hvad gør lokalrådet forkert? 

 

Referat:  

Lokalrådet har længe bøvlet med vand på Hostrupvej. Det har ikke 

hjulpet med at køre rabatten af. Der er rister på den modsatte side af 

vejen. Lokalrådet spørger om vandet kan føres ned til disse rister.  

 

Lokalrådet har tidligere haft dialogen med Teknik & Miljø uden at der er 

foretaget ændringer.  

 

Økonomiudvalget er enige i, at lokalrådet bør modtage et ordentligt svar 

på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre med at føre vandet til risterne. 

Dette tages videre til Teknik & Miljø.   

 

7. punkt: Plantning af træer  

For 4 – 5 år tilbage blev lokalrådet opfordret til at søge om beplantning af 

træer. Vi søgte, som vi blev opfordret til, men fik det svar, at det var der 

ikke plads til i vores område.  

 

Det er vi meget uforstående overfor, da vi har mange brede rabatter i 

området. 

 

Referat:  

Lokalrådet tager kontakt til Lars Reinau, hvor de i fællesskab kan kigge 

på de aktuelle steder. 

 

Sønderris Lokalråd 

8. punkt: Sønderris Skole og kapacitet  

Sønderris Skolen er efterhånden et stort interessepunkt for både 

Sønderris, Guldager og vores opland. Ikke mindst fordi vi ugentligt møder 

frustrerede forældre, som er bekymrende for udviklingen i vores område.  

Vi har også tidligere haft emnet med på dagsordenen til møder med 

Økonomiudvalget.  

 

I december 2021 blev det via finansloven vedtaget, at klasseloftet 

sænkes til 26 elever pr. klasse i 0.-2. klasse.  

 

På Sønderris Skolen har man været i gang med at modernisere 

klasselokaler ved at slå dem sammen til større lokaler. Er det arbejde 

stoppet igen? Eller hvad er planerne for det?  

 

Vi har nu igennem længere tid afventet en masterplan på skoleområdet. 

Hvad er forventningerne til den og hvornår forventes den at være færdig?  
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Kan man implementere midlertidige løsninger, pavilloner etc.?  

 

Ser man på befolkningsprognosen fordelt på skoledistriktet kommer 

Sønderris ikke under 90-100 6-årige frem mod 2030. Hvordan ser man 

på denne udfordring. Skal vi forvente, at man kan flytte til Sønderris og 

Guldager med beskeden om, at der ikke er plads til børnene? 

Risikerer vi ikke at sætte det store arbejde der er lagt i vores område 

igennem de sidste 10 år over styr, når vi langsomt kvæles i vores egen 

succes?  

 

Referat:  

Lokalrådet i Sønderris er godt i gang med seniorbofællesskaber, og de 

håber på at fortsætte det gode samarbejde med Esbjerg kommune.  

Lokalrådet har tidligere haft en fornemmelse af, at masterplanen er 

længere end det, som er blevet besvaret her. De ønsker at få den 

konkrete tidsplan.  

 

Der er stor tiltrækning af borgere til Sønderris. Det bekymrer lokalrådet 

særligt på skoleområdet, da skolen bliver udfordret på kapacitet.  

Når et hus sælges, flytter en ny børnefamilie ind. Det kan påvirke 

seniorer bofællesskaberne.  

Den store tilflytning, påvirker andre områder, som også er tilknyttet 

skolen i Sønderris.  

Lokalrådet foreslår et samarbejde med Markusskolen eller at udbygge 

der, hvor overbygningen er nu.  

Lokalrådet foreslår profilskoler/klasser, for at gøre skolerne mere 

attraktive.  

Børnene mangler helt almindelige faciliteter i skolerne fx bad efter idræt. 

Det er et problem, at børnene ikke lærer det i skolen. Det er en del af 

socialiseringen.  

 

Økonomiudvalget kender til problemstillingerne og understreger, at de 

har lyttet til borgerne. Der er blevet afsat 45 millioner om året fra 2024 

til at udbedre dette. Fra 2024 bliver skoler og områder, som er hårdest 

ramt, prioriteret. 

Sønderris skole er en del af pilotprojektet, hvor flere direktørområder 

samarbejder. Man forventer ikke at forsøget strækker sig over længere 

tid, og at man hurtigt kan afdække problemstillingerne og løse dem 

løbende. Konkret kan økonomiudvalget ikke komme nærmere ind på 

hvilke skoler der foretages ændringer på først, da det kan ændre sig over 

de næste par år samtidig, kan økonomiudvalget ej heller give en konkret 

tidsplan.  

9. punkt: Samarbejdet med lokalrådene fremadrettet  

Lokalråd består af frivillige kræfter og lokale ildsjæle, som bruger mange 

frivillige timer på deres lokalsamfund. Det ved politikere og forvaltning 

godt, og vi fornemmer sådan set også en høj grad af respekt omkring det 

arbejde.  

 

I Sønderris Lokalråd har vi været heldige at deltage i flere spændende 

arbejdsgrupper omhandlende vores lokalområde. Men når det er sagt, så 

vil vi også gerne henstille til, at der er mening og handling i de 

arbejdsforløb, der igangsættes. 
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I 2019 igangsatte vi en strategisk udviklingsplan for Sønderris med 

økonomisk bevilling fra byrådet. Det var et spændende arbejde med gode 

borgerinddragende processer og gode løsningsforslag, som vi glædede os 

til at arbejde videre med lokalt.  

 

Desværre er virkeligheden den, at udviklingsplanen stadig ligger på et 

skrivebord på Esbjerg Kommune, og den er endnu ikke politisk godkendt. 

Synes Økonomiudvalget, at dette er tilfredsstillende? 

 

Sidste nye er, at den strategiske udviklingsplan afventer et andet forløb 

omkring idrætsfaciliteter i Guldager/Sønderris.  

 

Endnu en arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med at Guldager, 

Sønderris og Sædding Fovrfeld deltog i et møde med det tidligere Kultur- 

& Fritidsudvalg på baggrund af de udfordringer, vi står med især i SGI og 

i Sønderris. Et møde vi brugte, og efterfølgende har brugt, meget tid på. 

Desværre er seneste besked, at man ikke ved om det nye udvalg ønsker 

at fortsætte arbejdet og i givet fald, hvad tidshorisonten er. Måske før 

sommer, måske ikke.  

 

Denne problemstilling er relevant for det lokale arbejde. Lokale ildsjæle 

brænder ud, hvis det her er arbejdsmetoden.  

 

Referat:  

Sønderris lokalråd efterspørger formandsmødet mellem formændene for 

lokalrådene og forvaltningen, da det sidste møde blev aflyst.  

 

10. punkt: Anmodninger fra sportsklubben  

Sportsklubben ønsker at opstille en lille container/skur til deres 

fodboldgrej nede på opvisningsbanen, som ligger langt væk fra 

klublokalerne. De får hele tiden modsatrettede svar fra Esbjerg 

Kommune. Kan vi hjælpe dem i mål med den lille udfordring? 

 

Desuden har sportsklubben længe haft ønske om at opsætte et skilt med 

vejvisning rundt på banerne som hjælp, når der afvikles kampe og 

træning.  

 

De har både fået nej til opsætning på muren og på et træskelet.  

Hvorfor er det så firkantet? Skiltet er produceret, og vi sætter det gerne 

selv op. 

 

Referat:  

Udgår 

 

11. punkt: Plangrundlag for ny hal i Sønderris 

Lokalrådet har et meget stort ønske om, at vi i fællesskab med Esbjerg 

Kommune kan få undersøgt plangrundlaget for tilbygningen af en ny hal. 

 

Dette fremgår ligeledes af den strategiske udviklingsplan. Vi ansøgte om 

midler til dette i budget 2021, men fik afslag. Vi forventer på ingen 

måde, at Esbjerg Kommune finansierer en ny hal, men for at vi kan 
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komme videre, har vi brug for, at vi arbejder i en fælles retning med de 

krav, der nu engang måtte være til vores arbejde.” 

 

Referat:  

Sønderris lokalråd fornemmer, at Esbjerg kommune forsømmer 

lokalrådet og planen har lagt i over tre år hos kommunen uden fremdrift. 

Er det muligt at godkende den strategiske udviklingsplan med forbehold?  

Esbjerg kommune har uddelt penge til at udvikle den strategiske 

udviklingsplan, og der er blevet lagt en masse kræfter i, men planen har 

ligget stille hen i tre år på Esbjerg kommunes bord.  

 

Fritidsområdet fylder meget for Sønderris lokalråd. Man forsøger at finde 

nødløsninger for at løse problemerne fremfor at finde LØSNINGEN.  

Økonomiudvalget spørger, om det er muligt at foretage ændringer i den 

strategiske udviklingsplan og undlade de tiltag, som kræver mere proces 

fx hal nr. 2.  

 

Lokalrådet er blevet lovet at processen vil tage 6 måneder, og det er ikke 

blevet overholdt. Det er lokalrådet uforstående overfor.   

Godkendelsen kommer til at tage længere tid end 6 måneder konstatere 

Økonomiudvalget, og efterspørger om det er en mulighed at tage hal nr. 

2 ud af den strategiske udviklingsplan. 

 

Lokalrådet understreger, at der er et stadig et stort ønske i Sønderris at 

få lov til at bygge en ekstra hal til den efterspørgsel, der er i området, 

med den store tilflytning til Sønderris. Sønderris lokalråd erkender, at 

Esbjerg kommune, ikke kan finansiere alt, hvad der skal ske i Sønderris, 

men lokalrådet har brug for at vide, at de kan arbejde videre med deres 

strategiske udviklingsplan, såfremt det kan finansieres fra andre steder.  

 

Guldager Lokalråd 

12. punkt: Udbygning af Guldager  

Hvordan sikres der en balance mellem boligudbygningen i Guldager og de 

kommunale serviceydelser – skolekapacitet, børnepasning, trafikale 

forhold, fritids- og kulturfaciliteter mm. 

 

Guldager har igennem de sidste 15-20 år været inde i en kraftig 

vækstperiode. Indbyggertallet er næsten fordoblet fra ca. 560 indbyggere 

til ca. 1050 indbyggere. Boligudbygningen er sket på Nørlundvej, Jacob 

Sørensensvej og Guldagergårdsvej.  

 

Der er planer om fortsat udbygning nord for Tarphagevej og nord for 

Guldager Idrætscenter. 

 

Den fortsatte vækst stiller krav til de kommunale serviceydelser – ikke 

mindst skolekapacitet, børnepasning, trafikale forhold og fritids- og 

kulturfaciliteter. 

 

Guldager Lokalråd foreslår, at der udarbejdes en helhedsplan for 

Guldager, hvor balancen mellem boligudbygningen og de kommunale 

serviceydelser indarbejdes. 
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Referat:  

Guldager har oplevet en kraftig vækst i de seneste 20 år, og ifølge 

tendensen vil denne udvikling fortsætte. Hvilken indflydelse får væksten 

for velfærden fx veje, skoler, dagtilbud, kultur, fritid osv. Lokalrådet 

efterspørger en overordnet plan på baggrund af denne kraftige 

befolknings tilvækst. Lokalrådet ønsker, at direktørområderne kan 

samarbejde for at få udviklet en helhedsplan for Guldager.  

 

Det er et relevant emne pga. befolkningstilvæksten pointerer 

Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil undersøge, hvordan disse 

udfordringer kan imødekommes. Herefter vil lokalrådene blive inddraget, 

så de kan komme med inputs.  

 

Lokalrådene har netop været til møde om lokalplansforslag, som var 

rigtig godt. Når nogle områder bliver attraktiv, stiller det nogle yderligere 

krav til de øvrige velfærdsområder.  

 

Lokalrådet roser inddragelsesprocessen ved Esbjerg kommunen, men 

efterspørger stadig en helhedsplan på tværs.   

 

13. punkt: Borgerstyrede budgetter  

Borgerstyrede budgetter er blevet drøftet med Økonomiudvalget i 2013, 

2014 og 2018. På mødet i 2018 finder Borgmesteren tanken sympatisk, 

men henviser til at Esbjerg kommune hidtil har valgt, at samle midlerne i 

en pulje, som lokalrådene kan søge. 

 

Esbjerg kommune har således valgt ikke at være blandt de kommuner, 

der har iværksat forsøg med borgerstyrede budgetter.  

 

Odense kommune har derimod igennem de sidste 10 år arbejdet med 

borgerstyrede budgetter bl.a. igennem puljen ”Borgerne bestemmer”.  

 

Formålet er at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i 

lokalområderne.  

 

En af konklusionerne har været, at et forløb med borgerstyrede budgetter 

giver grobund for nye fællesskaber i lokalområderne og nye initiativer. 

 

Vi vil gerne opfordre Esbjerg kommune til at etablere en pulje ”Borgerne 

bestemmer”. 

 

Referat:  

Processerne som sker lokalt skal understøttes og styrkes fra kommunes 

side, ifølge lokalrådet. Lokalrådet har indhentet inspiration fra Odense 

Kommune, hvor borgerne selv har råderet over de økonomiske midler. 

Således kan det motivere borgernes yderligere. Kan den nuværende 

model suppleredes med den model, som de har kørende i Odense.  

 

Økonomiudvalget ser de gode intentionerne i Odense modellen. I stedet 

har Esbjerg kommune valgt at afsætte flere penge i Puljen til lokale 

projekter. Økonomiudvalget er ikke afvisende for at undersøge Odense 

modellen nærmere. Økonomiudvalget foreslår, en forsøgsperiode med fx 
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tre lokalråd, som får mulighed, for at afprøve Odense modellen i Esbjerg 

kommune.  

 

Eventuelt kan Odense kommune inviteres til Lokalrådskonference i 

Esbjerg, hvor de fortæller om processen og resultaterne.  

14. punkt: Hvad sker der i Guldager  

Orientering om aktiviteter og projekter i Guldager bl.a. 

 

• Guldagerringen – fase 2 og 3. 

• Kultur- og aktivitetshus i Guldager. 

• Guldager Byskov 

• Byfesten 2022. 

 

Referat:  

Lokalrådet er næsten færdig med fase to i Guldagerringen. De mangler at 

etablere et toilet. Guldagerringen har vist sig at være en stor succes.  

Lokalrådet har planer om at skabe aktiviteter i ringen. Det gør ikke 

noget, at processen er lang, såfremt at planen fastholdes.  

 

Der er blevet skabt gode rammer for aktiviteter i Kulturhuset i Guldager.  

 

Guldager Byskov er lokalrådet taknemlige for. 130 har valgt at plante et 

træ i området.  

 

9-11 juni afholdes byfest i Guldager.  

 

I dag er der blevet afsat 100.000 kr. til toilettet i Guldager fra puljen til 

lokale projekter, og der er søgt fonde om de resterende midler.  

Fælles/Eventuelt 
 

 

 

 

 

 


