
Sag nr.: 21/280 

Referat fra møde mellem Gørding, Vejrup, 
Endrup og Grimstrup Lokalråd og 
Økonomiudvalget 

Den 19. maj 2021, kl. 17.30 i byrådssalen på 
Esbjerg Rådhus. 

Mødedeltagere 

Fra Økonomiudvalget  

Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen 

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini 

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog 

Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose 

Økonomiudvalgsmedlem John Snedker 

Fra Lokalråd 

Sanne Borg og Kristina Schultz, Gørding Lokalråd 

Hans Jørn Madsen og Leif Hermansen, Vejrup Lokalråd 

Anders Kirkegård, Henrik Christensen og Johannes Schmidt, Endrup 

Lokalråd 

Claus Pedersen og Maibritt Mathiasen, Grimstrup Lokalråd 

Fra Byrådssekretariatet 

Chefkonsulent Jes Møller 

Landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen 

Afbud 

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen 

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

Referent 

Landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen 
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Dagsorden 

Økonomiudvalget 

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 de gør samtidigt opmærksom på, at selvom 

Økonomiudvalget er meget opmærksom på de enkelte lokalområder, så 

er deres opgave at have fokus på hele kommunen.  

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.  

Gørding 

3. punkt: Byudvikling 

I Gørding ønsker vi at styrke udviklingen af Gørding som attraktiv 

bosætningsby. Derfor ønsker vi i lokalrådet en drøftelse med Esbjerg 

Kommune om, hvordan byen skal udvikles på både kort – og lang sigt. 

• Udvidelse af byen (fremtidige byggegrunde når Bavnehøj er solgt) 

• Seniorboliger/seniorkollektiv, så ældre i byen har mulighed for at 

blive boende i attraktive boliger. 

• Udvikling af de grønne områder som f.eks. Verdensskoven og 

naturen i det bynære område. 

Kort sagt ønsker vi en masterplan for byen, som skal definere hvordan 

byen skal udvikles. 

Referat:  

Lokalrådet er meget glad for de 27 nye byggegrunde, der er sat til salg i 

Gørding, men den udvikling, der finder sted lige nu, skal holdes i gang, 

og derfor vil vi gerne have en masterplan eller måske en mellembyplan 

for, hvad der skal ske med Gørding på langt sigt; ikke mindst ift. 

seniorboliger, således vi kan holde på det ”grå guld”, der ønsker at flytte i 

en mindre bolig.   

Det er vigtigt for lokalrådet at være med på det strategiske plan, så vi 

kan være med til at bestemme, hvad det næste skridt skal være. F.eks. 

føler vi os ikke tilstrækkeligt inddraget ift. byggegrundene ved Bavnehøj, 
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og i forbindelse med næste runde af udstykning af grunde er det vigtigt 

for os, at det bliver lidt mere bynært, fordi det er dét, vi oplever, at der 

er efterspørgsel på i Gørding.   

Endelig vil vi gerne have en dialog med Esbjerg Kommune om, hvordan vi 

kan gøre Gørding endnu mere grøn, og hvordan man evt. kunne udvide 

verdensskoven.  

Økonomiudvalget anerkendte lokalrådet proaktive tilgang, og Esbjerg 

Kommune oplever også, at Gørding er i rivende udvikling, hvilket man 

har forsøgt at støtte op om med nye byggegrunde og byfornyelsesmidler.  

I den forbindelse er det vigtigt, at lokalrådet er opmærksomme på at 

respondere på Kommuneplanen, når den kommer i høring sidst på året.  

I forhold til seniorboligerne vil Fritid, Sundhed & Omsorg gerne indgå i en 

dialog om mulighederne i Gørding, for selvom det ikke er Esbjerg 

Kommune, der skal opføre disse evt. boliger, så har kommunen fokus på 

at sikre gode og attraktive boliger for kommunens seniorer i alle dele af 

kommunen.  

Lokalrådets ønske om en grønnere by lyder spændende, og det vil vi 

gerne samarbejde omkring. Lokalrådet er velkommen til at gå i dialog 

med Vej & Park herom. 

Derudover er vi i dialog med Naturstyrelsen if. indvindingsområder, hvor 

Gørding kunne være et relevant område at se på.  

4. punkt: Udredning - Bavnehøj 

På mødet med Økonomiudvalget i 2020 blev det oplyst, at grundene på 

Bavnehøj ville blive sat til salg inden årets udgang. I skrivende stund har 

vi april, og seneste status fra forvaltningen er at grundene forventes 

til salg i maj 2021. 

Lokalrådet ønsker en udredning af processen på Bavnehøj. Hvorfor har 

tingene trukket så meget ud? 

Referat:  

Eftersom udstykningen af Bavnehøj blev meget forsinket pga. det 

entreprenørfirma, der vandt anlægsentreprisen, vil lokalrådet gerne 

appellere til, at Esbjerg Kommune er meget opmærksom på hvilke 

samarbejdspartnere man vælger.  

Det viser sig nemlig at selvsamme entreprenørfirma, som ikke løftede 

opgaven med udstykningen, er ansvarlig for separatkloakering i Gørding.  

Økonomiudvalget er enig i, at forsinkelsen på Bavnehøj var uheldig, men 

er orienteret om, at grundene nu er sat til salg, og det pågældende 

entreprenørfirma er i fuld gang med separatkloakering. 

5. punkt: Eksterne ansøgninger til budgetforhandlingerne 

Gørding Lokalråd ønskede i 2020 at få etableres nogle P-båse i 

Nørregade. Som tidligere nævnt er hovedgaden i Gørding meget 

trafikeret og belastet med rigtig meget tung trafik i form af både 
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landbrugsmaskiner og lastbiler.  

Vi var af den opfattelse at vores ønske blev taget med videre, således at 

ønsket blev en del af budgetforhandlingerne i september. Derfor var vi 

også meget skuffede, da vi efterfølgende kunne konstatere at vores 

ønske slet ikke var blevet en del af listen over eksterne ansøgninger. 

Vi ønsker derfor at vide, hvordan vi fremadrettet undgår misforståelser 

og sikrer at vores ønsker kommer med på listen og dermed bliver en del 

af budgetforhandlingerne? 

Referat:  

Lokalrådene kan indsende deres ønsker til budgettet 2022 til Ann 

Caroline Hansen på aha6@esbjerg.dk senest d. 15. juli 2021 jf. den e-

mail, som landdistriktskoordinator har udsendt til lokalrådene. 

Vejrup Lokalråd 

6. punkt: Ændring af pris på byggegrunde i Vejrup i forhold til 

andre steder i kommunen 

I følge referat fra mødet med Økonomiudvalget i 2020 fremgår det, at 

Økonomiudvalget vil bede forvaltningen om at gennemgå prisen igen – 

hvis dette er sket er den viden ikke tilgået lokalrådet. 

Lokalrådet mener ikke at prisen skal være på højde med Tjæreborg og 

over 100 kr. højere pr m2, end den er i Grimstrup.  

Ifølge mail mellem Borgmesteren og Claus Ising fra Vejrup, håber 

lokalrådet, at der vil komme en afklaring på problemet inden mødet den 

19. maj 

Referat:  

Økonomiudvalget har behandlet sagen d. 17. maj, hvor der indstilles til, 

at priserne nedsættes.   

7. punkt: Ændring af vejkryds i Vejrup bymidte 

Ifølge kommunens eget budget på ca. 450.000 kr. til ændringen af 

vejkrydset i Vejrup bymidte, ønsker lokalrådet selv at løse opgaven, (og 

med en stor besparelse for kommunen). Vi ønsker 110.000 kr. til hjælp til 

projektet og lokalrådet overtager arbejdet og finansierer resten. 

Håber at dialogmødet d. 26. april i Vejrup mellem Teknisk & 

Byggeudvalget og lokalrådet vil fremme opfattelsen af nødvendigheden af 

ændringen af krydset i forhold til den trafik, der er i dag. 

Referat:  

Projektet har været diskuteret på møde med Teknisk & Byggeudvalget, 

og der er efterfølgende blevet lavet en række udregninger hos Vej & 

Park.  

Lokalrådet ønsker selv at stå for dette arbejde, men de har brug for en 

støttebevilling til materialer på 110.000 kr.  

mailto:aha6@esbjerg.dk


[Skriv her]

Lokalrådet skal indsende en ansøgning til budgetforhandlinger, hvor der 

redegøres for dette ønske. 

8. punkt: Status på erhvervsgrunde i Vejrup 

Der er på nuværende tidspunkt aftalt et møde d. 26/4 med formanden for 

Plan og Miljøudvalget Karen Sandrini, om besigtigelse af de bestående 

erhvervsgrunde i Vejrup. 

Referat:  

Formanden for Plan og Miljøudvalget Karen Sandrini beder Forvaltning om 

at uddybe, hvad opfølgning på mødet d. 26/4 2021 har været.  

9. punkt: Ændring af grundbeløb til lokalråd 

Vejrup lokalråd vil gerne have grundbeløbet fra kommunen sat op. Vi 

rammes meget hårdt af det lille antal beboere. 

Grundbeløbet dækker knapnok omkostningen ved vores lovpligtige 

årsmøde, omkostninger til bankkonto, lovpligtige forsikringer samt 

tømning af septiktank ved vores Landsbypark 

Referat:  

Lokalrådet forklarer, at det er svært at drive lokalrådsarbejde for det 

nuværende beløb, hvor man får et underskud, og de anmoder om, at 

Økonomiudvalget hæver dette beløb.  

Økonomiudvalget orienterede om, at man ved Økonomiudvalgets 

evaluering af lokalrådsmøderne i 2020 den 14. december 2020 besluttede 

at fastholde det nuværende tilskud til lokalrådene. 

Tilskuddet pr. lokalråd udgør 4.000 kr. i grundbeløb og 2 kr. pr. 

indbygger, dog max 12.000 kr. i alt. 

Endrup Lokalråd 

10. punkt: Opsætning af luftledninger 

Er ØU bekendt med tidsplanen for opsætning af de 400kw luftledninger 

og nedtagning af 150kw luftledninger? 

Referat:  

Energinet arbejder med 400kV-forbindelsen som to selvstændige 

projekter: Idomlund-Endrup og Endrup-grænsen. Den nuværende 

tidsplan for de to projekter er som beskrevet nedenfor. Energinet tager i 

deres svar forbehold for forsinkelser som følge af forsinket 

myndighedsbehandling, indgåelse af lodsejer aftaler m.m. 

Idomlund-Endrup: 

• Anlægsarbejdet starter op, når der er givet en §25-tilladelse, og 

der er indgået aftaler med lodsejerne. Arbejdet på station Endrup 

forventes at kunne starte op i januar 2022. Arbejdet med 

luftledningerne forventes at kunne starte i sommeren 2022 og 

være afsluttet i august 2023. 

• Planlægningen for kabellægningen af 150kV forbindelserne 

herunder forbindelsen Endrup-Lykkegård er endnu ikke afsluttet. 

Forbindelsen forventes kabellagt i perioden 2024-2028. 
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Endrup-grænsen:  

Anlægsarbejdet starter op, når der er givet en §25-tilladelse, og der er 

indgået aftaler med lodsejerne. Arbejdet forventes påbegyndt i efteråret 

2022 og afsluttet i december 2023, hvor anlægget skal idriftsættes. 

11. punkt: Coronaudgifter 

Bliver kommunens udgifter til coronabekæmpelsen refunderet af staten? 

Referat:  

På nuværende tidspunkt er Esbjerg Kommunes økonomi samlet set ikke 

dårligere end før COVID-19.  

12. punkt: Anvendelse mejerigrunden 

Kommunen vil gerne kunne huse flere borgere. Sidste år gjorde vi 

opmærksom på, at mejeribygningerne kunne fjernes og grunden bruges 

til opførelse af beboelseshuse.  

Hvordan går det med de planer? 

Referat:  

Lokalrådet efterlyser en plan for, hvad der skal ske med det tidligere 

mejeri, hvilket blev diskuteret på et møde med Teknik & Byggeudvalget 

den 26. april 2021.  

En alternativ mulighed for at omdanne mejeriets ældste bygninger til fx 

boligformål undersøges, ligesom der følges op på en henvendelse til Arla 

vedr. salget 

13.punkt: Fjernelse af Møllehuset 

Møllehuset står stadig og ligner en øjenbæ.  

Er der sket ændringer, der gør det muligt at få den fjernet? 

Referat:  

Teknik & Miljø kontakter ejeren med henblik på at få en afklaring af 

vedkommendes planer for bygningen, der er i dårlig stand. Der kan 

udelukkende stilles krav om istandsættelse eller fjernelse, hvis den er til 

fare for forbipasserende.   

14.  punkt: Sagsbehandlingstider for tildeling af handicapbiler 

tilladelse til opsætning af storkerede 

Sidste år gjorde vi opmærksom på alt for lang sagsbehandlingstid på 

handicapbiler. Det tog ikke 11 men 15 måneder at få en handicapbil til en 

borger med ALS. 

Der er gået et halvt år med at få tilladelse til opsætning af en storkerede. 

Tilladelsen kom dagen efter, at det blev omtalt i JV og med den besked, 

at sagen skulle i høring i 4 uger. Det betyder, at reden først kan komme 

op efter sæsonen er slut  

Hvem har ansvar for at få sagsbehandlingstiderne ned på et acceptabelt 

niveau? Politikerne, direktørerne eller sagsbehandlerne? 
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Referat:  

Det er beklageligt, når der er lange sagsbehandlingstider, men i de 

forskellige afdelinger er der konstant fokus på, at sagsbehandlingstiden 

holdes nede og indenfor de givne rammer.  

For tildeling af handicapbiler er der en politisk godkendt 

sagsbehandlingstid på 26 uger, men ansøgninger om handicapbiler kan 

være komplicerede, da der er meget som skal undersøges/afklares.  

I forhold til byggesagsansøgninger arbejdes der kontinuerligt med at 

optimere processerne og sikre en hurtig håndtering af sagerne. Dette 

sker også ud fra en prioritering af sagernes omfang og den vigtighed, de 

har for borgere og virksomheder. Hvis der er spørgsmål til 

sagsbehandlingstid, eller man ønsker at drøfte en sag, kan der rettes 

direkte henvendelse til kontorchef i Byggeri, Ole Eriksen på 

oe@esbjerg.dk

15.  punkt: Opsætning af ladestandere 

Hvad er status for etablering af ladestandere i Esbjerg kommune? 

Referat:  

Strategi for ladeinfrastruktur i Esbjerg Kommune er under udarbejdelse, 

og den skal til politisk behandling inden sommerferien.  

Der forventes etableret en del ladepunkter i løbet af sommeren i Esbjerg 

og Ribe. 

Lokalrådet hilser strategien for ladeinfrastruktur i Esbjerg Kommune 

velkommen, og de understreger, at det er meget vigtigt at der er 

ladestanderne i hele kommunen, også i landdistrikterne.     

16.  Punkt: Cykelstier fra Endrup – Grimstrup og Endrup – 

frakørsel 72  

Behovet for cykelstier er kun blevet større i disse coronatider, det gælder 

også de 2 cykelstiprojekter: frakørsel 72 til Endrup og Endrup - Grimstrup 

Referat:  

Punktet har været diskuteret på lokalrådets møde med Teknik & 

Byggeudvalget den 26. april 2021 hvor der er ført til referat at 

”Cykelstierne er fortsat et stort ønske. Stien til frakørsel 72 prioriteres 

højest af lokalrådet.” 

Der var ikke yderligere kommentarer hertil.  

mailto:oe@esbjerg.dk
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Grimstrup Lokalråd 

17. punkt: Cykelsti fra Hjortkærvej til Grimstrup 

Vi har spurt på Facebook, hvad byens borger og opland gerne vil have at 

lokalrådet skal arbejde på. Der var flere, der gerne vil have færdiggjort 

cykelstien fra Hjortkærvej til Grimstrup.  

Vi har skolebørn, der cykler til skolen fra Omme- derfor er det meget 

forståeligt at forælderen er bekymret, da der er en del trafik på 

Grimstrup Hovedvej/Hovedvej A1. 

Referat:  

Strækningen på Grimstrup Hovedvej/Hovedvej A1 er på Teknik & Miljøs 

projektliste over ønskede cykelsti strækninger. Ud af de mange ønsker til 

cykelstier er ruten også registreret som skolevej, pendlerrute og som et 

ønske blandt de deltagende på kommunes borgerpanel i forbindelse med 

udarbejdelse af den nye cykelplan, som endnu ikke er politisk godkendt. 

Herudover var ønsket også registreret blandt borgerne på baggrund af 

den spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud i forbindelse med den 

nye cykelplan.  

Forvaltningen kan ikke oplyse, hvornår cykelstien aktuelt bliver 

prioriteret, men ønsket er forholdsvis højt prioriteret blandt kommunes 

strækninger. 

18.  punkt: Cykelsti fra Grimstrup til Korskroen 

Det er også et ønske fra borgerne om, at der kommer en cykelsti til 

Korskroen, da vi derved har cykelsti hele vejen til Esbjerg.  

Når/hvis transportcenteret kommer ved Korskroen, bliver den tunge 

trafik nok ikke mindre.  

Vi tror, at EK har haft en trafik tælling ca. ved adressen Grimstrupvej 

132. Er det muligt at vi kan få tallene at høre? 

Referat:  

Strækningen fra Grimstrup til Korskroen er på Teknik & Miljøs 

projektliste, mens strækningen fra Korskroen til Tarp hovedvej igennem 

Tarp også fremgår på listen. Forvaltningen kan ikke oplyse, hvornår 

ønsket bliver prioriteret.   

Forvaltningen kan oplyse, at den efterspurgte trafiktælling er fra 2020. 

Den er foretaget foran adressen Grimstrupvej 130. Der er en 

årsdøgnstrafik på 1405 bilister.   

Lokalråd spørger, til hvad der menes med årsdøgnstrafik? 

Årsdøgnstrafik er det vægtede gennemsnit af antallet af køretøjer i et 

døgn. 
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19.  punkt: Køb af jordstykkerne matr.nr. 5bm og 5bl Grimstrup 

By, Grimstrup 

Se vedlagte kortbilag. Som det fremgår af oversigtskortet er det lidt 

mærkeligt, at der er landbrugsjord imellem Egebakken og resten af byen. 

Lokalrådet vil gerne, at Økonomiudvalget vil påtænke at købe de 2 

jordstykker, når juletræerne er solgt og jorden igen skal bruges som 

landbrugsjord.  

Det vil samle Egebakken med resten af byen, hvis de 2 jordstykker bliver 

rekreativt område. 

Referat:  

De omtalte matrikler var i Esbjerg Kommunes plan for udstykninger, men 

dette var desværre ikke en mulighed som følge af støjproblematik fra 

børnehaven.   

Lokalrådet opfordres til at være opmærksom på Kommuneplanen som 

sendes i høring sidst på året. Her er der mulighed for at foreslå, at 

matriklerne konverteres til et rekreativt område.  

Man bør dog være opmærksom på at der kan være visse begrænsninger 

ift. anvendelsen på grund af den nærliggende børnehave. 

20.  punkt: Renovering af sti, Skovvangen (igennem skolens 

område)- øvrig by 

Se vedlagte kortbilag (sti sort streg) samt fotos.  

Skovvangen er den nye udstykning i Grimstrup. Vi er meget interesseret 

i, at dette område ikke bliver et satellitområde lidt som Egebakken, og 

derfor ønsker vi, at stien, som går igennem skolen, bliver renoveret, så 

den fremstår som den vej, der skal bruges for gående med lys og jævne 

fliser.  

Lysmaster er der allerede, men fliserne trænger til en udskiftning, da de 

har lagt der siden 1973. 

Set fra Skovvangen – stien slutter ved skel til skolen 
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Hvor ny sti skal kobles på eksisterende sti 

Fotos af eksisterende sti på skolen areal. 
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Referat:  

Lokalrådet opfordres til at kontakte skolen for at høre, om der allerede 

foreligger nogle planer for stien. Det er meget vigtigt at få skolen 

inddraget i disse overvejelser. 

Der orienteres om, at Esbjerg Kommune inden længe vil igangsætte 

udarbejdelse af en masterplan for indvendig og udvendig vedligeholdelse 

af skolerne, hvor dette tiltag evt. kunne adresseres.  

Lokalrådet kan også indsende en ansøgning til budgettet 2022. Det skal 

sendes til Ann Caroline Hansen på aha6@esbjerg.dk s. d. 15. juli 2021.  

Fælles/Eventuelt 

Gørding:  

I forbindelse med byrådets Visionstur til Gørding fik politikerne mulighed 

for at se Gørding nye multibane, som lokale kræfter selv har samlet 

midler ind til.  

Der har ikke været midler til lægge asfalt rundt om selve multibanen, 

hvilket er et stort lokalt ønske.  

Der undersøges ved Vej & Park, hvad prisen for arbejdets udførelse er, og 

om der er mulighed for at realisere dette.  

Vejrup: 

Lokalrådet anmoder om 3000 forårsløg til forskønnelse af lokalområdet. 

Lokalrådet sørger for, at de bliver plantet.   

mailto:aha6@esbjerg.dk
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