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Referat
1. Dambrugs arealet/Endrup Møllekro
LR er glade for det tilskud, der er bevilget for 2015 til Endrup Møllekro.
Men dambrugsarealet er endnu ikke færdiggjort. Der kan således ikke kreeres ideer til, hvad arealet kan anvendes til med henblik på at øge Endrup
Møllekro´s indtjening. LR anmoder derfor Økonomiudvalget om også at yde
tilskud i 2016.
LR vil ligeledes gerne informere udvalget om, at det projekt, der blev sendt
til høring angående dambrugsarealet, ønsker kommunen ikke at efterleve.
Referat:
LR er frustrerede over den sagsbehandling, der har fundet sted. Ligeledes
er de uforstående overfor, at det ikke er hele det projekt, der i sin tid blev
sendt i høring, der bliver etableret.
Økonomiudvalget opfordrede LR til at se fremad. Det er faktisk en meget
fin løsning, der bliver etableret.
Anders Kronborg oplyste, at Teknik & Byggeudvalget vil ansøge byrådet om
at få overflyttet 80.000 kr. ekstra fra et andet projekt til Dambrugsarealet.
Dermed mangler der blot 130.000 kr. for at færdiggøre projektet.
Det er endnu for vådt på arealet til at sætte arbejdet i gang, men det forventes at kunne ske i juni/juli.
LR takkede for det tilskud, der er blevet givet til Endrup Møllekro indtil
2015, og ønsker fortsat tilskuddet forlænget til 2016.
2. Kloaksanering
LR vil gerne informere Økonomiudvalget om, at Bygaden har været lukket
ca. et halvt år som følge af kloakseparering. Arbejdet med kloaksepareringen er i perioder helt indstillet. Efter borgernes opfattelse mangler der information om samt en plan for færdiggørelse.
Det er muligt, at ovennævnte ikke hører hjemme på mødet mellem LR og
Økonomiudvalget, men LR kan desværre ikke komme frem til noget fornuftigt ved dialog eller manglende dialog med embedsmænd/kvinder i kommunens tekniske forvaltning.
Lukningen af Bygaden har medført en ikke uvæsentlig reduktion af besøg
på kroen, hvilket betyder mindre indtjening.
Referat:
LR synes ikke, at der er blevet informeret godt nok om separatkloakeringen.
John Snedker oplyste, at kommunen gør meget ud af at informere, men at
det altid er muligt at blive bedre.
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Jesper Frost Rasmussen (direktør for Forsyningen A/S) oplyste, at der kun
er kommet enkelte konkrete henvendelser fra Endrup til Forsyningen A/S,
og ingen af disse har været så alvorlige, at de er nået frem til hans bord.
Han oplyste i øvrigt, at gravearbejdet er sket under meget udfordrende
omstændigheder.
Forsyningen A/S har efterfølgende oplyst følgende tidsplan:
 Uge 21 startes arbejdet op mod/forbi vandværket (Bygaden 31-37)
 Uge 22 spærres krydset Møllegårdsvej/Bygaden - det er tidligere
fremsendt på nyhedsbrev til lokalrådet.
 Uge 23 åbnes for gennemkørsel ad Bygaden
 Uge23/24 bliver Bygaden asfalteret.
 Ultimo uge 26 er der ryddet op, reetableret og kloakarbejdet er
væk.
3. Mobildækning
Hvad er status på forbedring af mobildækning i Endrup og opland - hvad
gør kommunen?
Referat:
Økonomiudvalget oplyste, at kommunen ikke har indflydelse på mobildækningen. Både KL og regeringen arbejder for at få løst problemet.
John Snedker vurderede, at der fra statslig side burde lovgives således, at
udbyderne har pligt til at dække hele landet, sådan som det skete ved udbredelsen af elnettet og fastnetstelefonien.
Byggeri har efterfølgende oplyst, at de ikke har modtaget en ansøgning om
opstilling af en mobilmast i området.
4.

Reduktion af ejendomsskatter som følge af udvidelse af transformatorstation
Såfremt den planlagte udvidelse af transformatorstationen bliver til noget i
denne omgang, vil vi gerne vide, hvorledes kommunen forholder sig til
eventuel reduktion af ejendomsskatterne i forbindelse med fald i ejendomsværdien grundet en "ikke så køn nabo".
Referat:
På borgermødet den 8. april 2014 om transformatorstationen oplyste Energinet DK, at de berørte husejere skal rejse en sag overfor dem, men også
at det først kan ske, når anlægget er etableret. Dette skal ske via en voldgiftssag. På den baggrund vil der blive gennemført en vurdering af de konkrete sager.
Der kan herefter evt. rejses en sag overfor Skat.
Det er således ikke et kommunalt anliggende - men alene et anliggende i
forhold til Energinet.dk og Skat
LR synes det er urimeligt, at det er nødvendigt at rejse en voldgiftssag. De
vil forsøge at få Anni Matthiesen (MF) til at rejse sagen på Christiansborg.
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Kommunen gennemfører en lokalplanproces for området. Dette vil ske sideløbende med den statslige VVM undersøgelse og den statslige planlægning
for området.
Der vil blive afholdt et borgermøde den 16. juni 2014 om emnet.
5. Belåning af ejendomme
I modsætning til tidligere år vil LR ikke bede om hjælp til etablering af byggegrunde. Det virker formålsløst, når ejendomme i udkantsesbjerg ikke kan
belånes med så høj procentsats som i Bramming. Det giver færre købere
og dermed endnu lavere huspriser og endnu lavere belåningsgrad.
Det giver plads til spekulanter, der lejer ud til ressourcesvage personer.
LR vil gerne diskutere, hvordan vi bryder den onde cirkel. Det første må
være, at vi kun betaler ejendomsskat af den pris husene virkelig er værd,
og at teledækningen er i orden.
Referat:
Økonomiudvalget oplyste, at kommunen via KL allerede forsøger at få regeringen/Folketinget til at finde frem til en løsning af problemet.
6. Taxikørsel
Er det ok, at de taxafirmaer, som har bevilling fra Esbjerg Kommune, ikke
ønsker at køre lokalt i Endrup og omegn - hvad vil kommunen gøre for at
afhjælpe dette problem.
Referat:
Økonomiudvalget oplyste, at Esbjerg Taxa skal dække hele Esbjerg Kommune. Derfor skal det også være muligt for borgere i Endrup at bestille en
taxi. Er dette ikke tilfældet, vil Sekretariatet i Teknik & Miljø gerne have en
skriftlig henvendelse. Problemet vil herefter blive taget op i Hyrevognsrådet.
Anders Kronborg tilbød, at LR også kan skrive til ham, så vil han tage det
med i Hyrevognsrådet.
7.

Cykelsti mellem Grimstrup, Endrup og Bramming

LR har læst i JV, at en supercykelsti i Esbjerg by stjæler alle "cykelstipenge" frem til 2017, og at der først derefter vil foregå en prioritering af cykelstierne i resten af kommunen. Det skal ikke afholde LR fra igen at gøre
opmærksom på nødvendigheden af en cykelsti, der forbinder Grimstrup,
Endrup og Bramming (sikker skolevej).
Referat:
Anders Kronborg oplyste, at der er mange flere ønsker til cykelstier, end
kommunen – selv på lang sigt – vil have mulighed for at opfylde.
Teknik & Byggeudvalget vil som noget nyt prioriitere alle ønskerne. Det vil
give lokalrådene en meget bedre mulighed for vurdere mulighederne for at
få deres ønsker gennemført.
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LR spurgte, om kommunen så vil sørge for gratis befordring til de børn, der
benytter hovedvejen, når de cykler til skole. Vel at mærke børn, der ikke
har langt nok til skole til at få gratis befordring.
Jesper Frost Rasmussen oplyste, at hvis skolevejen af politiet vurderes som
trafikfarlig, skal kommunen stille gratis befordring til rådighed. Kommunen
kan ikke give gratis befordring til nogen områder (der ikke har langt nok til
skole eller hvor skolevejen ikke er trafikfarlig) uden at give det til alle andre
i samme situation.
Det blev aftalt, at LR oplyser præcist, hvilken strækning der er tale om.
Kommunen vil derefter foranledige, at politiet vurderer, om der er tale om
en trafikfarlig vej.
8. Rundkørsel ved frakørsel 72
LR er stadig interesseret i udsmykning af rundkørslen ved Frakørsel 72. Det
er blevet gjort til et politisk indsatsområde!
Referat:
Udsmykning af rundkørsler i Esbjerg Kommune vil blive et politisk indsatsområde for Teknik & Byggeudvalget. Udvalget skal se nærmere på, hvilke
muligheder, der vil være i denne byrådsperiode.
9. Nedlæggelse af valgsteder
LR var ikke særlig imponeret af afviklingen af valghandlingen i forbindelse
med byrådsvalget, og LR har stadig svært ved at forstå nødvendigheden af
at nedlægge de små valgsteder.
Referat:
Borgmesteren oplyste, at den primære begrundelse for nedlæggelse af afstemningssteder var problemer med at rekruttere valgtilforordnede til gennemførelse af valg på de mange afstemningssteder.
10. Landsbypedel
LR takker for etableringen af landsbypedelordningen, og vil bruge den så
meget som muligt.
Referat:
Borgmesteren oplyste, at ordningen er en succes. Al kapacitet er udnyttet
indtil sommeren, men at der er kapacitet efter sommeren.
Området har benyttet ordningen. LR vil i øvrigt rose John Knigge, der administrerer ordningen – han er samarbejdsvillig og løsningsorienteret
11. Eventuelt
Grimstrup Skole
LR spurgte om der er planer for nedlæggelse af Grimstrup Skole.
Jesper Frost Rasmussen oplyste, at det er der ingen planer om.
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Dræning af stadion
LR vil takke for dræningen af stadion. Det er blevet rigtig fint.
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