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Referat
Grimstrup Lokalråd
1. Køb af grundstykke
Ny boligudstykning (5bm og 5 bl, Grimstrup By) - Landsbyplan for Grimstrup 2010
Ejeren af matriklerne har kontaktet Grimstrup Lokalråd, og informeret om,
at han er interesseret i at sælge. Grimstrup Lokalråd har kontaktet kommunen i uge 8/2015 og opfordret til køb.
Hvad er status i denne sag?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Kommunen påtænker at byggemodne 10 parceller i Grimstrup i 2022 (matrikel 5bm).
Hvornår, en del af matrikel 5bl udstykkes, er på nuværende tidspunkt
ukendt (kun den nordlige del af matrikel 5bl er udlagt til boliger).
Opkøb af matrikel 5bm og eventuelt nordlig del af matrikel 5bl forventes
dermed tidligst at ske i 2020 eller 2021. Kommunen opkøber ikke mange år
før, der skal byggemodnes. Det skal dog nævnes, at byggemodningstakten
løbende tilpasses efterspørgslen, hvorfor ovenstående årstal er ”bedste
bud” på nuværende tidspunkt.
Økonomiudvalget gav udtryk for, at de gerne vil have en dialog med lokalrådet om rækkefølgen af byggemodningen af de 2 områder. Økonomiudvalget tilkendegav desuden, at lokalrådets tanker om tæt-lav bebyggelse
lyder interessant.
Endrup Lokalråd
2. Tilskud til Endrup Møllekro
Endrup Møllekro har de seneste år modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune om året på 60.000 kr., hvilket lokalrådet er endog meget glade for. Som
lokalrådet forstår, så kan Esbjerg Kommune ikke længere yde tilskud til
Møllekroen.
Lokalrådet ønsker at afdække, hvorvidt det er muligt, fortfarende at modtage én eller anden form for tilskud til vort lokale samlingssted i lighed med
de tilskud som Esbjerg Kommune yder til projekter indenfor Esbjerg bygrænse - lokalområdet har hårdt brug for det lokale samlingssted. Det er
en gammel bygning, som kræver en del vedligehold - men som jo også
pynter i byen og også gerne skulle være et aktiv for den lokale befolkning,
så vi undgår affolkning af yderområderne.
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Kultur & Fritidsudvalget ikke har budget til
tilskud til selvejende/foreningsejede samlingssteder. Der var enighed om,
at det hidtidige tilskud er givet i en begrænset periode.
Økonomiudvalget opfordrede til at søge SE’s Vækstpulje, da de tidligere har
støttet lignende projekter. Der er ansøgningsfrist den 1. september.
3. Moms af fondsmidler
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Dambrugsarealet: For at fuldende den gode oplevelse af det rekreative område, dambrugsarealet i Endrup, har lokalrådet via fundraiser Jesper Larsen
søgt fonde og pt. fået 450.000 kr. til etablering af bålhytte og udstillingshus. De tiltag, der er sket indtil nu, er kommunalt finansieret og dermed
momsfrie. Bålhytten er fondsfinansieret og dermed momspligtig, så derfor
ryger 25% af de 450.000 kr. direkte i statskassen. Det står lokalrådet meget uforstående over for, specielt når placeringen er på kommunal jord og
vil blive til fordel for hele kommunen.
Referat
Varer og tjenesteydelser er i Danmark pålagt moms. Dette er helt generelt
dækkende.
Det er ikke muligt at anvende den mellemkommunale momsudligningsordning. For at dette kan komme på tale, skulle der være tale om et kommunalt projekt, hvilket bl.a. forudsætter, at det var kommunen, der havde
søgt og fået fondsmidlerne til projektet. Som projektet er organiseret, er
der ingen muligheder for at anvende den mellemkommunale momsudligningsordning.
Lokalrådet oplyste, at de elementer, der indgår i projektet er: bålhytte,
udstillingslokale, toiletter, stisystem og borde/bænke.
Det samlede projekt koster 910.000 kr., hvoraf lokalrådet har 534.000 kr.
Der er ansøgt Lokale Grønne Partnerskaber om et tilskud på 275.000 kr.,
og frivillig arbejdskraft kan bidrage med 100.000 kr.
Hvis det skulle vise sig nødvendigt, kan der evt. søges landdistriktspuljen
om et tilskud.
4. Affaldssortering på skoleskemaet
Lokalrådet ønsker øget politisk opmærksomhed i forhold til at få affaldsindsamling og affaldssortering på skoleskemaet i folkeskolen.
Referat
Affaldsafdelingen stiller sig gerne til rådighed for de enkelte skoler og daginstitutioner, men de skal sig melde sig til. Der er et samarbejde med Skoletjemesten på området.
Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at tage kontakt til skolen. Der
kan f.eks. hentes inspiration fra Tjæreborg Skole.
5. Ekskursioner for skoleelever
Lokalrådet ønsker øget politisk opmærksomhed i forhold til at få skolebørn
ud af skolerne og på ekskursion i det virkelige liv. For eksempel kan skolebussen samle børn fra landet og køre dem ind til de store skoler, men skolebussen kan jo også tage skolebørn med ud fra skolen til "landet", eksempelvis Endrup med Sneum Å - sø - bålhytte - mejeri - landbrug.
Referat
De økonomiske midler til ekskursioner ligger i den enkelte skoles budgetramme, og det er således den enkelte skole/skolebestyrelse som prioriterer
disse midler.
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Økonomiudvalget finder, at det vil være oplagt, at der samarbejdes med
Skoletjenesten om at få benyttet området til ekskursioner. Diana Mose Olsen og Jesper Frost Rasmussen vil undersøge, hvordan Skoletjenesten kan
hjælpe.
6. Mobildækning
Lokalrådet ønsker en øget politisk opmærksomhed i forhold til mobildækning i udkantsdanmark, se leder i JV (se bilag 1 nederst i dagsordenen)
Referat
Lokalrådet oplyste, at det er et stort problem, og de kan ikke forstå, at der
ikke bliver gjort noget ved det.
På nationalt plan er det aftalt, at problemet skal være løst i 2020. Enighed
om, at staten burde presse teleselskaberne hårdere.
7. Udsmykning af rundkørsel
Lokalrådet gentager forslaget om at flytte skulpturen af Kaj Lykke til rundkørslen ved frakørsel 72, se referat fra 2014 pkt. 8
Referat
Teknik & Byggeudvalget har gjort udsmykning af rundkørsler i Esbjerg
Kommune til et politisk indsatsområde. Udvalget tager på besigtigelsestur
forskellige steder i landet for at hente inspiration.
Økonomiudvalget oplyste, at der også er trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger forbundet med udsmykningen.
8. Reduktion af ejendomsskatter
Som følge af værdiforringelser i forbindelse med udvidelsen af transformerstationen i Endrup, anerkender lokalrådet, at kommunen formelt ikke er
ansvarlig for ejendomsskat opkrævning, men lokalrådet synes kommunen
er moralsk forpligtet til at hjælpe sine borgere, når de udsættes for et projekt af de dimensioner, se referat fra 2014 pkt. 4
Referat
Enighed om, at problemstillingen retter sig mod Energinet.dk og Skat.
Økonomiudvalget oplyste, at i lokalplanen for området fastsætter nogle
krav til beplantning omkring transformatorstationen. Dette krav skal selvfølgelig overholdes. Økonomiudvalget opfordrede til, at der holdes tæt kontakt for at sikre dette.
9. Belåning af ejendomme
Er Esbjerg Kommune villige til at efterligne Sønderborg Kommune, der har
etableret en fond der skal finansiere huskøb i landdistrikterne, se referat
2014 pkt. 5.
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at kommunen via KL allerede forsøger at få regeringen/Folketinget til at finde frem til en løsning af problemet med belåning.
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Økonomiudvalget oplyste desuden, at Sønderborg Byråd den 4. marts 2015
besluttede at undersøge mulighederne for at oprette et finansieringsselskab. Undersøgelserne forventes afsluttet efter sommerferien. Udgangspunktet for Sønderborg Kommune er, at kommunen primært kan fungere
som facilitator, da kommunalfuldmagten gør, at kommunen ikke kan gå
økonomisk ind i sådan et selskab. Dette betyder, at der skal findes private
investorer til at skyde kapital ind i selskabet. Sønderborg Kommune er
endnu ikke gået i gang med at finde private partnere til selskabet.
10.Politisk bevågenhed på lokalrådene
Lokalrådet har et rigtig godt samarbejde med fundraiser Jesper Larsen, og
lokalrådet fornemmer en mentalitetsændring til det meget bedre hos medarbejderne i Vej og Park. Så kan det undre, at den politiske bevågenhed er
reduceret væsentligt - først nedlæggelse af valgsteder og nu strømligning
af nærdemokratiet.
Referat
Økonomiudvalget gav udtryk for, at den nye mødestruktur ikke er en nedprioritering af dialogen med lokalrådene. Nærmere tværtom da lokalrådene
nu også mødes med Teknik & Byggeudvalget. Dette er hensigtsmæssigt, da
rigtig mange af de punkter, der plejer at blive drøftet på møderne mellem
lokalrådene og Økonomiudvalget hører under Teknik & Byggeudvalgets område.
Vejrup Lokalråd
11.Færdiggørelse af bymidten
Vejrup lokalråd vil gerne drøfte mulighederne for et samarbejde om færdiggørelsen af bymidten i Vejrup efter etableringen af købmandsbutikken.
Lokalrådet ønsker, at vi i fællesskab kan færdiggøre bymidten som et pænt
område.
Prisen for hele projektet for bymidten er vurderet til i alt ca. 600. –
700.000.- kr.
Lokalrådet har søgt flere forskellige fonde uden det store udbytte.
Referat
Lokalrådet har samlet 3,5 mio. kr. ind til købmandsbutikken, men har
svært ved at skaffe midlerne til at få istandsat pladsen foran.
Lokalrådet vil gerne stille frivillig arbejdskraft til rådighed til de opgaver,
der kan løses uden specielle kompetencer.
Økonomiudvalget fastslog, at projektet er af sådan et omfang, at det ikke
kan finansieres af de puljer, der findes. I fald der skal være en kommunal
finansiering skal sagen medtages i budgetforhandlingerne, hvor det så vil
indgå i den prioritering, der finder sted her.
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Det blev besluttet, at Vej & Park hurtigst muligt foretager en beregning af
prisen for at gennemføre projektet, hvorefter lokalrådet sender en ansøgning til budgetforhandlingerne.
Gørding Lokalråd
12.Bevarelse og anvendelse af 1911-bygningen ved Gørding
skole.
Gørding Lokalråd og støttegruppen for bevarelse af 1911-bygningen har
afholdt møde med Børn & Kultur v/. direktør Jørn Henriksen. Der er efterfølgende indledt samarbejde omkring afholdelse af workshop. Hensigten er
at få borgerne m.m. inddraget og derved få et godt gennemarbejdet grundlag for at bevare og anvende bygningen på fornuftig vis.
Referat
Der er mange forslag til anvendelse af bygningen, men dels vil det være
meget dyrt at bevare/renovere bygningen udvendigt og sætte den i stand
indvendigt. Desuden er der ikke mangel på m2 i Gørding.
Lokalrådet understregede dog, at ungdomsklubbens nuværende forhold
ikke er tilfredsstillende, og løsningen af dette problem har den højeste prioritet.
Det blev aftalt, at Fundraiseren holder et møde med lokalrådet og andre
lokale interessenter.
13.Erhvervsgrunde – annonceres.
Gørding Lokalråd ønsker, at erhvervsjorden i Gørding femover indgår i fælles kommunal annoncering.
Gørding Lokalråd har et ønske med fra Gørding Erhvervsforening, at der
opkøbes jord til erhverv i Gørding.
Referat
Det sidste erhvervsjord i Gørding blev solgt i 2011. I henhold til byggemodningsplanen for 2016-19 er der ikke planer om yderligere erhvervsjord
i Gørding. Økonomiudvalget lovede, at det bliver genovervejet, om der skal
udbydes erhvervsjord i Gørding
Fælles
14.Eventuelt
A/
Grimstrup vil gerne have ændret deres postnummer, så det ikke længere
peger mod Årre (6818 Årre), men i stedet peger mod Esbjerg.
Vejrup forsøgte noget tilsvarende for nogle år siden, men de løb hovedet
mod en massiv mur.
Økonomiudvalget vil gerne bakke op om forsøget på at få ændret postnummeret.
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B/
På forespørgsel fra Økonomiudvalget gav lokalrådene udtryk for, at mødeformen havde fungeret fint.
C/
Økonomiudvalget opfordrede lokalrådene til at deltage i arbejdet med
Kommuneplanstrategien herunder også deltagelse i de borgermøder, der
kommer.

-7-

