
Sag nr.: 21/289 

Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord 
og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget 

Besigtigelse af Åhuset, Kongeådal 20C, 6771 

Gredstedbro fra kl. 15.30 – 16.00 

 

Den 9. juni 2021 kl. 17.30 i Vilslev 

Forsamlingshus, Vilslevvej 59, 6771 Gredstedbro   
 

Mødedeltagere 

Fra Økonomiudvalget  

Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini 

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog 

Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose 

Økonomiudvalgsmedlem John Snedker 

 

Fra Lokalråd 

Lulu Hjarnø, Willi Weber og Niels Frederiksen, Ribe Midt Lokalråd 

Marianne Kømler, Louise L. Jensen, Daniel Seidel, Ole Madsen og Anette AA. 

Thuesen, Ribe Nord Lokalråd 

Fra Byrådssekretariatet 

Chefkonsulent Jes Møller 

Landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen 

 

Fraværende 
Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen 

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen 

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø 

Ribe Syd Lokalråd 

Referent 

Ann Caroline Hansen 

 

Dagsorden 

Økonomiudvalget 
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1. punkt: Forventningsafstemning 

Forventningsafstemning mellem ØU og lokalrådene herunder, at 

lokalrådene repræsenterer deres lokalområde, mens Økonomiudvalget 

skal have et helhedsperspektiv på kommunen. 

Referat:  

Økonomiudvalget anerkender det store arbejde, som lokalrådene påtager 

sig i deres lokalområder og gør samtidigt opmærksom på, at selvom 

Økonomiudvalget er meget opmærksom på de enkelte lokalområder, så 

er deres opgave at have fokus på hele kommunen.  

 

Lokalråd Ribe Midt appellerer til, at lokalrådene bruges oftere, idet de som 

lokal aktør har mulighed for at sælge nogle budskab lokalt.  

Desværre oplever lokalrådet indimellem, at referaters handlinger ikke altid 

følges til dørs, eller at man i forbindelse med en henvendelse har svært 

ved at komme videre. 
 

2.  punkt: Inddragelse af lokalrådene 

En drøftelse af, hvordan inddragelsen af lokalrådene kan optimeres 

herunder lokalrådenes forpligtigelse til at inddrage deres bagland. 

Referat:  

Økonomiudvalget oplever generelt, at lokalrådene er rigtigt gode til at 

inddrage deres bagland og håber, at dette også i fremtiden vil være 

tilfældet. Det er vigtigt, at det i meget udstrakt grad er lokalsamfundets 

interesser, som man repræsenterer. 

 

Generel kommentar fra lokalråd Ribe Midt. Vi oplever indimellem med 

visse politikere og dele af administrationen, at vi som lokalråd ikke 

opleves som en medspiller/sparringspartner. 

Ribe Midt 
 

3. punkt: Kultur – og Aktivitetshus i Lustrup Damhus 

Introduktion til landsbyfællesskabet Lustup-Damhus og status for 

projekt nyt Kultur- og aktivitetshus.  

 

Landsbyerne Lustrup og Damhus er et godt eksempel på at 

nærdemokratiet virker i praksis. Landsbyerne er kendetegnet ved en 

aktiv beboerforening, som går op i områdets- og fællesskabets trivsel, 

tryghed og udvikling, hvilket bl.a. ses afspejlet i det store antal sociale 

og sportslige tilbud/arrangementer, som afholdes året rundt, såvel som 

tiltag for sikring af områdets borgere i forhold til særligt trafikken, men 

også interessen i og opbakning til ny bosætning i området.  

 

Området er således over årene blevet meget populært for særligt 

småbørnsfamilier, og beboermassen er de seneste år vokset ud af deres 

fælles ramme; Lustrup-Damhus Forsamlingshus. Etableringen af et ny 

fælleshus; et kultur- og aktivitetshus, er i således i støbeskeen. Den er 

med på Esbjerg Kommunes budget for 2021-2023, med forbehold for en 

medfinansiering fra beboerforeningen, og netop dette arbejde er godt i 

gang; med øje for COVID-19 udfordringerne.  
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Den første runde af indsamlingsprocessen hos de lokale husstande og 

virksomheder er gennemført; med et flot resultat, mens anden etape er 

planlagt hen over sommeren og fundraising efter sommeren 2021. 

Fondsansøgningerne, som udgør den anden del af egenfinansieringen, 

er en længerevarende proces, men ligeledes godt i gang. Et mere 

detaljeret overblik ydes på dagen.  

 

Kommentarer fra F, S & O 

Fritid er i dialog med initiativtagerne og har modtaget opdateret 

projektstatus.  

 

Status fremlægges for Kultur & Fritidsudvalget den 1. juni 2021 med 

signalgivning om, at initiativtagerne ønsker projektet fastholdt i en ny 

anlægspulje for Budget 2022-2025, idet fundraisingen stadig vil pågå hen 

over vinteren 2021/2022.  

 

Der er på dette grundlag udarbejdet mulighedsforslag, som skal indgå i 

budgetarbejdet for Budget 2022-2025. 

 

REFERAT:  

Vi er i fuld gang med planlægning, fundraising og indsamlinger, og 

lokalrådet har store forventninger til det.  

 

Projektet befinder sig i anlægspuljen, hvilket er en tilkendegivelse af at 

Esbjerg Kommune stadig finder projektet interessant, og det er et projekt 

som vi gerne vil bakke op om, når eller hvis der findes medfinansiering.  

 

4. punkt: Møder med Plan & Miljøudvalget 

Lokalrådet afholder årlige møder med såvel Økonomiudvalget som Teknik 

& Byggeudvalget. Igennem tiden og med den udvikling der er sket i brug 

af og involvering af lokalrådene, ser vi et øget behov for også at afholde 

formaliserede møder med Plan & Miljøudvalget. 

 

Senest udtrykt i at vi gerne vil komme med forslag til at styrke 

bosætningen, gennem udbud af forskellige udstykninger i såvel størrelse 

som beliggenhed. Dette har vi med på mødet med Teknik & 

Byggeudvalget, men faktisk havde det været rigtigt at forelægge det for 

Plan- og miljøudvalget først.  

 

Et andet eksempel, er projekt Ribemarsken, som er et 

naturgenopretningsprojekt, her ville det også have været 

hensigtsmæssigt, at det havde været forelagt Plan- og Miljøudvalget. 

 

Derfor ønsker vi at få fastlagt et mere formaliseret samarbejde med Plan- 

& Miljøudvalget. 

 

Kommentarer fra Borgmesterkontoret 

I Politik for Nærdemokrati er der givet mulighed for, at lokalråd kan 

afholde ad hoc møder med de politiske udvalg, når der er relevante 

emner fra lokalområdet at drøfte. 

 

Kommentarer fra T & M 
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I forlængelse af Borgmesterkontorets svar opfordres Lokalrådet til at 

rette henvendelse om emner, lokalrådene ønsker at drøfte/få svar på. 
 

Ift. projekt Ribemarsken har Teknik & Miljø ikke nye oplysninger, som 

kunne give anledning til, at forvaltningen skulle forelægge det 

eksisterende projekt for udvalget. Det er udvalgsformanden, som sætter 

dagsordenen til møderne, og det står udvalgsformanden frit for at sætte 

projektet på dagsorden. 

 

Referat:  

Lokalrådet er bekendt med, at det er en mulighed, men der er usikkerhed 

i forhold til, hvor dialogen skal tages, fordi temaerne går på tværs.  

Derfor kunne et ønske fra lokalrådet være et årligt møde med Plan & 

Miljøudvalget.  

 

Karen Sandrini vil overveje at drøfte dette med udvalget, men det kan 

kun ske, hvis der er tale om et enigt udvalg.  

 

Idet der i så fald vil være tale om 20 lokalråd, og der generelt kommer få 

punkter ind fra lokalrådene med temaer, der vedrører Plan & 

Miljøudvalget kunne det være hensigtsmæssigt at overveje om Plan & 

Miljøudvalget og Teknik & Miljøudvalget ikke i stedet kunne holde et 

samlet møde med lokalrådene.  

 

5. punkt: Overblik over udvikling og projekter i Ribe 

I Ribe by er der gang i rigtig mange udviklingstiltag og projekter, flere af 

disse tiltag overlapper hinanden geografisk og praktisk. 

 

Et af de sidste tiltag er områdebeskrivelse udsprunget af byudviklingen 

på Ribe Jernindustrigrunden. Her ønsker man at inddrage flere af de 

andre udviklingstiltag, der er i nærområdet, således at beskrivelsen 

kommer til at dække et større område og således at beskrivelsen 

understøtter de øvrige tiltag, fornuftigt.  

 

Samtidig skal der jf. lovgivningen kloaksepareres, og der skal ses på 

opstemningen i Ribe centrum for at skabe bedre opgangsmuligheder for 

fiskene. Her har sportsfiskeforeningen taget initiativ. 

 

Det betyder, at der nu skal skabes overblik over og arbejdes med: 

• Plan for Skibbroen 

• Masterplan for Ribe Kulturhavn 

• Lokalplan for Ribe Jernindustri 

• Kloakseparering og brolægning fra Ydremøllen til Seminarievej 

• Renovering af broerne 

• Etablering af stryg eller andet ved opstemningerne 

• Hertil kommer fredninger, lovgivning og andet. 

 

Da det er forskellige private, frivillige og offentlige, der arbejder med de 

forskellige tiltag, er der en stor risiko for at tiltagene kommer i en uheldig 

rækkefølge og modarbejder hinanden. 

 

Det er spild af ressourcer, derfor vil lokalrådet foreslå, at der 

oprettes/nedsættes et formelt organ eller kontor, der har overblikket, 
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hvor man kan henvende sig, når man ønsker at iværksætte nye 

tiltag/udviklinger og få oplyst om øvrige igangværende eller planlagte 

projekter og tiltag. 

 

Kommentarer fra T & M  

Teknik & Miljø er meget opmærksomme på den tværgående koordinering 

og inddragelsen af interessenter. Det sker ved de enkelte projekters 

opstart og i det løbende arbejde med projekterne, ligesom Teknik & Miljø 

har interne mødefora, hvor projekterne afstemmes. Dermed ikke sagt, at 

der ikke sker fejl, og skulle det ske, er lokalrådene altid meget velkomne 

til at rette henvendelse og så tidligt som muligt. 

 

Afdelingen for Miljø & Byggeri har punkterne om kloaksepareringen 

(påbud til grundejerne) og etablering af stryg eller andet ved 

opstemningerne. Hvis lokalrådet ikke lige ved, hvem der kan kontaktes i 

en konkret sag, er kontorcheferne Henrik Kikkenborg, Dorthe Ibsen eller 

Ole Eriksen en god indgang, de vil altid kunne henvise til rette 

sagsbehandler. 

 

Referat 

Områdebeskrivelsen roses.  

Men lokalrådet savner en indgang til et sted, hvor man kunne få et 

samlet overblik og mere indgående kendskab over planerne for 

lokalområdet. Der sker så mange forskellige ting i Ribe med mange 

forskellige interessenter, og der kan være interesser på tværs, som 

måske kan koordineres og samtænkes bedre, end tilfældet er pt.  

 

Lokalråd kan agere bindeled mellem kommune og den konkrete 

borger/interessentgruppe.  

 

6. punkt: Seminariehuset og Seniorværested 

Lokalrådet har før haft anvendelsen af Seminariehuset og etablering af et 

Seniorværested på dagsordenen, for at blive orienteret om fremtidig 

anvendelse og status på Seminariehuset.  

 

Vi oplever ikke at der er sket de store ændringer i anvendelsen, så hvad 

er planerne for både den fremtidige anvendelse af Seminariehuset samt 

styringen.  

 

Vi mangler også at få en status på etableringen af et Seniorværested. 

 

Kommentarer fra T & M 

Der arbejdes på forskellige løsninger, men der er endnu ikke en endelig 

afklaring på, hvad de tomme lokaler i Seminariehuset skal bruges til. 

 

Kommentarer fra F, S & O 

Fritid har hen over vinteren 2020/2021 haft dialog med person om 

seniorhus i Seminariehuset herunder vejledning ift. vedtægter for en 

nyoprettet forening. 

 

Der ønskes som det første etableret en ”forening/organisation” med 

vedtægter. 
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Som det næste kan denne forening være afsender på en ansøgning til 

Esbjerg Kommune om brug af Seminariehuset på nærmere angivne 

ønskede vilkår. Lokalebehovet bør tydeligt fremgå af ansøgningen, 

ligesom der bør vedlægges en forventet aktivitetsoversigt.  

 

Ansøgningen vil efterfølgende skulle sagsbehandles, både i forhold til 

reglerne på fritidsområdet, politik for fritids- og idrætsliv (optimal 

lokaleudnyttelse) samt internt ift. lokaledisponeringen på Seminariehuset. 

 

Referat:  

Lokalrådet appellerer til, at planer for Seminariehuset offentliggøres – 

folk undrer sig og vil gerne vide, om der sker noget.  

 

De brugere der bruger huset oplever, at det er meget bureaukratisk at 

komme til at bruge huset, og til tider kan det virke som om, at der er to 

forvaltninger, som kæmper lidt om magten. Brugerrådet fungerer ikke. 

 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

bekræfter, at Teknik & Miljø har ansvaret for den nye del, mens Kultur & 

Fritids har ansvaret for den ældre del af huset  

Hvis der forvirring i forhold til, hvordan dette forholder sig, skal det 

naturligvis bringes i orden.  

 

Lokalrådet er ked af det såkaldte ”Kursuskøkken”, som foreningerne kan 

leje, fremstår i en virkelig dårlig og forfalden stand. Det er ikke rimeligt, 

og det er et skidt signal at sende. Der har tidligere været sat penge af til 

dette projekt, men pengene er nu fjernet.  

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen beder 

lokalrådet om at sende en e-mail til hende på maa40@esbjerg.dk vedr. 

dette  

 

Økonomiudvalget forklarede, at både det tidligere rådhus og 

seminariehuset begge to har været i spil til Skat i forbindelse med de 

statslige udflytninger, og derfor har det måske udadtil set ud som om, 

der intet skete.  

 

Hvis der etableres en forening for seminariehuset, så skal der naturligvis 

ses på dette. 

 

7. punkt: Etableringen af en 2 + 1 vej på Haulundvej 

Lokalrådet havde på sidste møde med Teknik- og byggeudvalget et 

forslag til nye cykelstier i området på dagsordenen. Fra beboere langs 

Haulundvej kom der et ønske om, at der etableres en cykelsti langs 

Haulundvej. Haulundvej er en smal vej. Dagligt - især i godt vejr - nyder 

utroligt mange cykel-, løbe- eller gåture langs vejen. Når det er 

turistsæson, intensiveres dette grundet Storkesøens mange overnattende 

gæster.  

 

Det opleves, at der opstår flere farlige situationer, når biler i høj fart og 

gående/cyklister passerer hinanden på den forholdsvise smalle vej.  

En yderligere trafikmæssig risikofaktor er de mange biler, der periodevis 

holder parkeret langs vejens kolonihaver, der sammen med vejens sving 

nedsætter de bløde trafikanternes sikkerhed. 
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Man peger på at løsningen kunne være en cykel/gåsti eller som alternativ 

en 2-1 vej. 

 

Udvalget vurderer ikke at en cykelsti vil være hensigtsmæssig, hvorfor 

der ses på mulighederne for en 2-1 vej. Lokalrådet ønsker derfor at der 

afsættes midler til etableringen af en 2-1 vej på strækningen. 

 

Kommentarer fra T & M 

Fra dialogmødet mellem lokalrådet og Teknik & Byggeudvalget den 28. 

april 2021 fremgår følgende: 

 

Med hensyn til inddragelsen af lokalrådene i hvor man ønsker etablering af 

cykelstier, har vi i lokalrådet fået henvendelse fra borgere til ønsker.  

 

Se Bilag stiforløb Degnevej - Bjerrumvej og cykelsti langs Haulundvej  

 

Forvaltningens kommentar: 

Der har været afholdt borgermøder og nedsat interessegrupper ved den nye 

cykelplan, som endnu ikke er politisk godkendt. 

Referat:  

Forvaltningen noterer sig lokalrådets ønske om cykelstier. Forvaltningen undersøger 

mulighed for etablering af 2-1 vej på Haulundvej fra rundkørslen ved Haderslevvej til 

Roagervej. Etablering af 2-1 vej vil i givet fald kunne bringes med ind i kommende 

budgetproces.  

  

REFERAT 

Lokalrådet er på det seneste møde med Teknik & Byggeudvalget blevet opfordret til 

at præsentere deres idé om en 2+1 vej for Økonomiudvalget. 

 

 

Punkt fra Teknik & Byggeudvalgets dialogmøde med Ribe 
Midt den 28. april 2021 til Økonomiudvalget: 
 

8. Trafik- og parkeringsplanen for Ribe by.  

 

Punkt medtaget fra mødet mellem Ribe Midt Lokalråd og Teknik & 

Byggeudvalget den 28. april 2021: 

 

Lokalrådet har tidligere kommunikeret med udvalgsformanden omkring 

den henvendelse vi har fået fra Ribe Bykernes Beboerforening omkring 

forslag til forbedringer af parkerings- og trafikforholdene i Ribe bykerne.  

 

Vi er kommet med forslag til, hvordan vi kan komme i gang med at se på 

forholdene, ligesom konkrete tidligere fremsendte forslag er medsendt. 

 

Vi har været enige i, at 2021 kan bruges til trafiktællinger og afprøvning 

af forskellige tiltag, vi har også foreslået, at der nedsættes en 

følgegruppe, som der er tradition for i Ribe, med deltagelse af 

interessenterne i byen og med Esbjerg kommune som tovholder. 

 

Da vi intet har hørt, er vi selvfølgelig interesseret i at få oplyst, hvor 

sagen er, og hvad den videre planlægning er. 
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Se Bilag Trafik- og parkeringsforhold og Bilag trafik og parkering, 

Midtbyen  

 

Forvaltningens kommentar: 

Trafiktællinger kan først gennemføres, når trafikken er normaliseret efter 

Corona, og når turisterne vender tilbage. 

 

Planlægningen af forsøgene er endnu ikke påbegyndt. 

 

Referat: 

Parkerings- og gennemkørselsanalyse i Ribe gennemføres igen, men først 

når trafiksituationen, grundet Corona, igen vurderes normaliseret. 

Forventeligt først i 2022.  

 

Der måles samme steder og på samme tidspunkt som tidligere år. 

Forslag fra lokalrådet om ændret vejforløb i krydset 

Dagmarsgade/Kurveholmen, så turister, der krydser Dagmarsgadebroen 

fra øst, naturligt ledes ad Kurveholmen. 

Forvaltningen sender et oplæg med prisoverslag, som lokalrådet kan tage 

med til mødet med Økonomiudvalget.” 

 

Kommentarer fra T & M 

Grundet omfanget af forslaget er det ikke muligt for Teknik & Miljø at 

give et prisoverslag inden lokalrådets møde med Økonomiudvalget. 

Teknik & Miljø kontakter lokalrådet, når de har undersøgt mulighederne. 

 

REFERAT 

Lokalrådet vil gerne understrege, at befolkningen ikke oplever, at der er 

mindre trafik – nu er det blot danske turister fremfor udenlandske.  

Lokalrådet havde fået den opfattelse fra et møde med Teknik & 

Byggeudvalget, at man ville modtaget et skriv med de relevante 

beregninger, hvilket ikke er sket.   

Ligeledes har lokalrådet en forventning om at blive inddraget sammen 

med byens andre relevante interessenter; herunder 

handelsstandsforeningen. Det er et vigtigt signal at sende til Ribes 

borgere om, at trafiksituationen i Ribe midtby bliver taget seriøst. 

Ribe Syd Lokalråd 
Lokalrådet har ingen punkter til mødet. 

 

Ribe Nord Lokalråd 
 

9. punkt: Landsbypedeller (Vilslev og Jedsted) 

Vi var meget glade for den gamle ordning med landsbypedeller, og vil 

meget gerne have den tilbage igen. Er der nogen mulighed for det? 

 

Kommentarer fra Borgmesterkontoret 

Landsbypedelordningen blev nedlagt i forbindelse med budgetlægningen 

for 2019. 
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Baggrunden for dette er dels, at jobcentret opsagde aftalen om at anvise 

flygtninge som led i deres integration til ordningen.  

 

Dels opstod landsbypedelordningen med udgangspunkt i, at 

seniorjobbere bemandede ordningen. Den øgede beskæftigelse har 

medført, at der er så få seniorjobbere, at det ikke er muligt at bemande 

ordningen. 

 

T & M oplyser, at den person, som stod for landsbypedelordningen hos 

Drift & Anlæg, blev afskediget som en del af en budgetbesparelse. 

Der er ikke afsat midler til at genoptage ordningen. 

 

Referat:  

Der var enighed om, at det er ærgerligt, at man har været nødsaget til 

lukke for denne ordning, men idet det har været så udfordrende at 

bemande ordningen, besluttede man at lukke den ned i forbindelse med 

budgetlægningen for 2019. 

10. punkt: Legeplads på Kongeådal Skoles grund (Vilslev og 

Jedsted) 

Der er etableret et legepladsudvalg i Vilslev, der arbejder med at få 

etableret en legeplads på den skolegrund, hvor Kongeådal Skole lå. 

 

Vores sognepræst Ole Madsen vil som projektleder deltage i mødet og 

fremlægge det første udkast, som er vedhæftet. 

 

Vores spørgsmål til Økonomiudvalget er, om Esbjerg Kommune vil bakke 

projektet op, i form af: 

• At vi må etablere legepladsen på grunden og en shelterplads på 

den del af grunden, der ligger tættest på Kongeåen 

• At Esbjerg Kommune overtager eller tager del i drift og 

vedligehold af legepladsen, når den er etableret. 

 

Vi vil være meget taknemmelige, hvis vi kunne trække på kommunens 

kompetencer hertil. 

 

Kommentarer fra T & M: 

Til Legeplads: 

Lokalrådet må meget gerne kontakte Vej & Park, som vil være 

behjælpelige med planlægningen af en legeplads på grunden. 

Der er dog ikke økonomi i Vej & Parks budgetter til anlæg og drift af en 

legeplads. 

 

Til shelterplads: 

Teknik & Miljø har været på besigtigelse d. 20. maj 2021, hvor også 

sognepræst Ole Madsen deltog.  

 

Muligheden for evt. lovliggørende tilladelser til shelters, bålhytten og 

overdækningen blev drøftet.  

 

Lovliggørelse af de eksisterende bygninger og opførelse af nye bygninger, 

vil kræve 3 tilladelser, som er landzonetilladelse, dispensation fra 

åbeskyttelseslinjen og byggetilladelse.  
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Teknik & Miljøs vurdering er, at en lovliggørende landzone- og 

byggetilladelse vil kunne meddeles. En eventuel dispensation fra 

åbeskyttelseslinjen vil være problematisk, og en afgørelse af en sådan 

type vil formentlig blive påklaget.   

 

Det kan nævnes, at på den modsatte side af Kongeåen og bag det 

tidligere mejeri ligger en stor shelterplads. Pladsen er en del af 

Kongeåstiens tilbud. Denne shelterplads er opført efter et ønske fra byen, 

og byen passer den også. 

 

Kommentarer fra Borgmesterkontoret: 

Landdistriktskoordinatoren er bekendt med legepladsprojektet og har 

tilbudt sin sparring i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelse 

og fundraising.  

 

Legepladsudvalget i Vilslev ønsker at afdække muligheden for at Esbjerg 

Kommune kan dække de årlige udgifter til vedligeholdelse, forsikringer og 

tilsyn af legepladsen, når udvalget har indhentet de fornødne midler og 

legepladsen kan etableres.  

 

Til sammenligning gøres der opmærksom på, at Vester Nebel Lokalråd i 

perioden 2019-20 fundraisede 365.000 kr. til etableringen af en 

legeplads, og at man i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2020 

indsendte en anmodning om at få dækket udgifter til drift og forsikring 

(25.000 kr./årligt), som blev imødekommet. 

 

Referat 

Sognepræst Ole Witte fra Vilslev fortalte lidt om udviklingen i området, 

og hvordan Kongeådal skole, som blev lukket i 2007 og revet ned i 2013, 

var et naturligt samlingssted for de lokale. Ved at skabe noget nyt på den 

tidligere skolegrund; en lege- og aktivitetsplads kommer der formentligt 

igen mere liv midt i landsbyen for de lokale, ligesom vi tror, det kan 

tiltrække nye familier og turister. Der er mange ideer og stor lokal 

opbakning til projektet, som forventes finansieret gennem fonde, men 

lokalrådet håber, at kommunen vil være behjælpelig, når det kommer til 

drift, vedligehold, inspektion og forsikring. 

 

Økonomiudvalget synes, at det er et rigtigt spændende projekt og sætter 

pris på den lokale indsats. I forhold til støtte til drift, vedligehold, 

inspektion og forsikring ville det være noget, man søger om i forbindelse 

med budgetforhandlingerne. Dér, hvor vi har støttet denne type udgifter, 

er, hvor man har lukket noget ned i lokalsamfundet f.eks. skole og 

børnehave, hvilket er sammenligneligt i dette tilfælde.   

 

Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at der kan søges om tilskud til 

projektet fra Puljen til lokale projekter. 

 

11. punkt: Opfølgning på landsbyplan (Jernved) 

Der er brug for 75.000 til at komme videre med Landsbyplan Jernved-

Jernvedlund. (se bilag) 
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Er det muligt at få del i puljen på 750.000 kroner, som er blevet 

annonceret i Ribe Ugeavis, til opfølgning på landsbyplanerne i 

kommunen?   

 

Kommentarer fra T & M 

Teknik & Byggeudvalget vil efter deres møderunde med lokalrådene 

drøfte puljens udmøntning. 

 

Referat:  

Økonomiudvalget ser meget positivt på initiativet, hvilket netop 

underbygger målet med landsbyplanerne, som har været at understøtte 

landsbyens DNA. Landsbyplanerne har været et meget konkret værktøj 

for mange, og det er helt naturligt, at der er blevet videreudviklet på de 

oprindelige ideer.  

 

Hvis landsbyplanerne skal revideres, skal der sættes midler af til formålet 

ved budgetforhandlingerne 

 

Der er endnu ikke udarbejdet en endelig plan for, hvordan de allokerede 

midler til eksisterende landsbyplaner skal udrulles. Lokalrådene vil blive 

orienteret om den videre proces.   

 

12. Hundeskov 

Hvad er mulighederne for etablering af Hundeskov ved Blomstergangen i 

Gredstedbro, så man kan lufte hund uden snor?  

 

Der forefindes et egnet areal, som vistnok er ejet af Kommunen. 

 

Kommentarer fra T & M 

Umiddelbart mener Drift & Anlæg ikke, at arealet er særlig velegnet til en 

hundeskov, da det ligger lige op til en børneinstitution. 

 

Referat:  

Lokalrådet undrer sig ligesom Økonomiudvalget over, at denne placering 

skulle være en udfordring, idet en hundeskov normalvis er indhegnet. 

Forvaltningen bedes se på muligheden igen.  
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13. punkt: Cykelsti til Obbekær (Obbekær) 

Orientering om fortsat arbejde for cykelsti til Obbekær (bilag vedhæftet). 

 

Der er ved årsskiftet blevet fremsendt et notat om færdiggørelse af 

cykelstien til Teknik & Byggeudvalget.  

 

Er det muligt at få afsat flere midler til cykelstier på budgettet, så dette 

og andre cykelstiprojekter, bedre kan blive iværksat?  

 

Kunne det tænkes, at der kunne indledes samarbejde med Vejen 

Kommune, så længere strækninger kan blive færdiggjort? 

 

Kommentarer fra T & M 

Fra dialogmødet mellem lokalrådet og Teknik & Byggeudvalget den 28. 

april 2021 fremgår følgende: 

 

Obbekær: Hvad kan der gøres i et samspil mellem kommunen og 

lokalsamfundet i forhold til etablering af cykelsti fra Obbekær mod Ribe. 

Kan der fx ansøges om nationale cykelinfrastrukturmidler sammen med Vejen 

Kommune? 

 

Forvaltningens kommentar: 
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Det kan oplyses, at cykelstien indgår i arbejdet med den nye cykelplan. 

Det er endnu ikke besluttet hvilke stiprojekter, der søges statslige midler til. 

 

Referat 

Lokalrådet redegjorde for de argumenter, de så, for etableringen af stien, bl.a. 

koblingen med den kollektive trafik i Ribe.  

Alternativ til den fulde strækning kunne være stykket frem til Lundhavevej, eller 

f.eks. at starte i Obbekærvej. 

Lokalrådet foreslog et samarbejde med Vejen Kommune, hvis Vejen Kommune 

fortsatte stien fra kommunegrænsen. Lokalrådet vurderede dog, at Vejen 

Kommune prioriterede anderledes.” 

Yderligere kommentar fra Teknik & Miljø: 

Sag om søgning af statsmidler til cykelstier blev forelagt Teknik & 

Byggeudvalget den 7. maj 2021, og er efterfølgende begæret i Byrådet. 

 

Referat:  

Lokalrådet appellerer til, at der sættes flere penge af til projektet, og at 

samarbejdet med Vejen Kommune styrkes i denne henseende  

 

Økonomiudvalget oplyste, at projektet er et af tre prioriterede 

cykelstiprojekter, som er indsendt til regeringens cykelstispulje, hvor 

kommunerne kan få 50% af udgifterne dækket. Nu må vi afvente 

udfaldet af denne proces og agere herefter.   

 

Lokalrådet argumenterede for, at det giver meget god mening at få 

forlænget cykelstien i den retning med de udstykninger, der kommer i 

området.  Økonomiudvalget er enig. 

Fælles/Eventuelt 
 

 

 

 

 


