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Dagsorden 
 
 
0. Orientering fra LR 
LR takkede for samarbejdet i det forløbne år og udtrykte tilfredshed med 
samarbejdet. 
 
 
1. Dagligvarebutik 
LR ønsker at drøfte mulighederne for et samarbejde om etablering af en ny 

dagligvarebutik og etablering af et torv midt i byen som beskrevet i lands-

byplan for Vejrup.  

Vejrup Lokalråd har den 12. februar.2014 indsendt et ønske til Plan om en 
ændring af lokalplanen for området midt i byen, hvor ”den gamle kro” lå. 
 
Referat: 
LR orienterede om, at rigtig meget er på plads i forhold til etableringen af 

en ny købmand i Vejrup. 
 
Dog er der for nyligt fremkommet den ide at bygge butikken som et lav-
energibyggeri. Dette vil øge anlægsomksotningerne. Borgmesteren fortalte, 
at SE er ved at stifte en fond, der netop skal støtte sådanne projekter, og 
opfordrede LR til at søge tilskud her. Jesper Larsen kan i øvrigt være be-
hjælpelig med at søge fonde og puljer om tilskud 
 
Et stort udestående er at få mageskiftet med kommunen bragt i orden.  
Tanken fra LR er, at butikken kun skal have den jord butikken ligger på, 
mens kommunen skal eje de tilstødende arealer. LR håber, at kommunen 
vil være med til at etablere et torv på de af kommunen ejede arealer. 
 
Det blev aftalt, at der holdes et møde mellem LR, borgemesteren, John 
Snedker og Hans Kjær om problemstillingerne omkring etableringen af bu-

tikken. 
 
LR spurgte til tidsplanen for separatkloakeringen af Kærvej og Møllevej, da 
dette nødigt skulle falde sammen med åbningen af butikken. 
 
Jesper Frost Rasmussen lovede at undersøge dette og give LR besked. 
 

John Snedker oplyste, at byggeriet kræver en kommuneplanændring. 
 
 
2. Buskørsel 
Status for rute 148/144 – 144u 
 
Referat: 

Jesper Frost Rasmussen slog fast, at det er problematisk at lukke en rute i 
skoleåret. Det har Sydtrafik besluttet ikke vil ske fremover. 
 
Sydtrafik har oplyst, at de har foretage en spørgeskemaundersøgelse i bus-
sen blandt passagererne for at høre, om de vil gøre brug af en foreslået 
afgang fra Vejrup kl. 7.09, hvor der køres via Lufthavnen, Esbjerg Gymna-
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sium, Rybners/Svendsgade, VUC og være ved Rybners/Grådybet ca. kl. 
7.50. 
 
Hensigten med dette er, at den nuværende dubleringstur kl. 7.19 kan sløj-

fes og erstattes af den foreslåede tur kl. 7.09. Undersøgelsen har vist, at 
der ikke er interesse for den foreslåede afgang blandt passagererne, hvor-
for der ikke foretages ændringer. 
 
LR stillede sig meget tvivlende overfor den nævnte undersøgelses pålidelig-
hed, og de nævnte, at de studerende med den nuværende rute ofte kom-
mer for sent og dermed bliver noteret som fraværende. 

 
 
3. Landsbyernes generelle udvikling jf.  Målsætning i Politik for 

Nærdemokrati 

A. Attraktive steder at bo for alle aldersgrupper 

B. Udfordring vedr. lånemuligheder hos kreditforeninger. 

C. Fastholde udvikling, beskæftigelse og bosætning. 

D. Infrastruktur skal understøtte muligheden for lokalområdernes ud-

vikling. 

E. Nedrivningspulje for Esbjerg kommune. 

 
Referat: 

Ad A:  
Økonomiudvalget ønsker at kunne tilbyde tilflyttere/bosættere en bred pa-
let af muligheder herunder også bosætningsmuligheder i landsbyer. 
 
Ad B:  
Økonomiudvalget oplyste, at kommunen ikke har indflydelse på kreditfore-
ningernes udlånspolitik, men at kommunen via KL allerede forsøger at få 
regeringen/Folketinget til at finde frem til en løsning af problemet. 

 
Ad C: 
Se punkt A 
 
Ad D:  
Se punkt 2 
 

Ad E;  
Der er en sag på vej til  Plan & Miljøudvalget, hvor de skal godkende den 
overordnede  prioritering. Herefter vil lokalrådene blive anmodet om at 
melde bygninger ind, som de mener, bør nedrives. Anmeldelsen må meget 
gerne være vedhæftet foto at den pågældende ejendom. 
 
Herefter vil der blive truffet beslutning om, hvilke ejendomme, der skal 

være omfattet af nedrivningspuljen. 
 
 
4. Landsbypedel 
 
Referat: 
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Borgmesteren oplyste, at ordningen er en succes. Al kapacitet er udnyttet 
indtil sommeren, men at der er kapacitet efter sommeren. 
 
LR oplyste, at området har benyttet ordningen lidt, og at de i øvrigt er gla-

de for ordningen. 
 
 
5. Eventuelt 
 
Ændring af formen for lokalrådsmøder 
LR synes, at møderne med Økonomiudvalget fungerer godt, men de vil 

gerne have, at møderne hvert 3. eller4. år placeres i lokalområdet. 
 
Borgmesteren oplyste, at Økonomiudvalget efter forårets møder med lokal-
rådene vil evaluere den form, møderne mellem lokalrådene og Økonomiud-
valget har. 
 
 

 
 
 


