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Referat
Hostrup Lokalråd
Hostrup Lokalråd deltager ikke ved mødet.

Guldager Lokalråd
1.

Landsbyplan – Guldagerringen.
Guldagerringens første fase, der består af en multibane, en bålhytte og
udendørs fittness, er etableret på den gamle boldbane i Guldager. Det
blev markeret ved en indvielse d. 20. september 2015.
Guldagerringens anden fase, der består af en sti fra Guldagervej til Møllesøen og et antal shelters ved Møllesøen, skal efterfølgende etableres.
Referat:
Lokalrådet oplyste, at første etape koster 900.000 kr., og der mangler
finansiering på 150.000 kr. Er fortrøstningsfulde i forhold til at få finansieringen på plads. Derfor er det ved at være tid til at gå i gang med
anden etape. Har fået lovning på hjælp til at fastlægge skel o. lign. fra
kommunen, ligesom lokalrådet håber på hjælp til fundraising.
Det første der skal ske er at få udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse sammen med et etableringsbudget og en finansieringsplan.

2.

Kommuneplan.
Guldager er fortsat inde i en god udvikling. Den internationale skole udvider. Der er ingen ledige grunde til salg i Guldager Kirkeby. Der ønskes
en drøftelse af muligheden for at tids- og rækkefølgeplanen vedrørende
område 180 og 190 ved Frøkjærvej fremrykkes.
Referat:
Lokalrådet mener, at der er mange, der ønsker at flytte til Guldager.
Hvis byen voksede fra de nuværende 950 indbyggere til 1100 – 1200
indbyggere, ville der være basis for en dagligvarebutik.
Økonomiudvalget anerkender, at både Guldager og Sønderris er populære bosætningsområder, men kommunen er nødt til at se samlet på
sagen.
Kommunen vil inddrage lokalrådene, når processen går i gang.
Lokalrådet gjorde opmærksom på, at de tidligere har fået at vide, at
skolekapaciteten er en vigtig faktor. De mener, at den internationale
skole bør tænkes med ind i dette.

3.

Gebyrordningen.
Gebyrordningen får meget alvorlige konsekvenser for de foreninger i
vores område, der benytter kommunale haller. Der ønskes en drøftelse
af gebyrordningen.
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Referat
Lokalrådet fortalte, at gebyrordningen er en stor omkostning for foreningerne, og at den rammer foreningerne meget forskelligt. Indendørs
sportsgrenene rammes meget hårdere end udendørs sportsgrenene.
Lokalrådet efterlyser en mere ligelig fordeling.
Økonomiudvalget er klar over, at gebyrordningen er en øget udgift for
foreningerne, men at Esbjerg Kommune stadig har en god ordning i
forhold til andre kommuner. Hvis der skal ændres i ordningen vil det
være et stærkt argument, hvis Idrætsrådet kan komme med en samlet
anbefaling. Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at der vil være
tale om et nulsums spil. De oplyste, at gebyrordningen ikke har medført en nedgang i bookingen af lokaler.

Sønderris Lokalråd
4.

Status på ældreboliger i Sønderris.
Findes der et tidspunkt for igangsættelse.
Referat:
Lokalrådet fortalte, at mange ønsker at blive boende i området, men
ønsker at sælge deres parcelhus, når de kommer i den 3. alder.
Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at kommunen ikke bygger
ældreboliger. Det står boligforeningerne for. En mulighed for lokalrådet
er at tale med mulige interessenter om at bygge almene- og/eller andelsboliger. Dog er studieboliger og familieboliger højt prioriteret i forhold til, at kommunen skal prioritere det beløb, der er afsat til grundkapitalindskud i budgettet.
Kommunen har for nuværende 40 ledige ældreboliger, så der er ikke
mangel på dem. Økonomiudvalget opfordrede ligeledes til, at lokalrådet
gør opmærksom på deres ønsker i forbindelse med høring af forslag til
kommuneplan i 2017.
Der blev efterspurgt en oversigt over plangrundlaget i området nord for
Guldagervej og i området mellem Sønderrisvej og Tarphagevej. Se
vedlagte notat fra Teknik & Miljø.

5.

Den videre udbygning i området.
Trekanten mod Tarphagevej og evt. nord for Guldagervejen ud for de
nye udstykninger.
Referat:
Se punkt 4.

6.

Pulsen op i Sønderris.
Projektet fremsendes / medtages af Inge Hansen. Hvordan kan vi sammen komme videre i samarbejde med kommunen (herunder institutioner) og foreningsliv. Det handler især om at skaffe midler til en halvtidsansættelse i en projektperiode.
Referat:
Lokalrådet oplyste, at de har etableret stien, men de mangler udefaciliteter. De har svært ved at løfte opgaven selv og spurgte, om det ville
være muligt at få tilknyttet en kommunal medarbejder halvtids.
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Økonomiudvalget tror ikke det kan lade sig gøre at tilknytte en kommunal medarbejder, men landdistriktskoordinatoren oplyste, at en projektmedarbejder kan aflønnes af fondsmidler.
Der kan søges om midler til denne type af projekter i puljen til lokale
projekter. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2016.
Oplæg (nyeste) til ”Pulsen op i Sønderris er vedlagt referatet.
7.

Bedre kommunikation om spareforslag.
Det kom bag på os, at Midtgaaard var på sparelisten. Vi sad til møde
med Økonomiudvalget ganske kort tid før vi i avisen kunne læse om
det, og vi hørte intet på mødet. Kan vi ikke kommunikere på anden vis,
hvis der skal ske så store ting i vort lokalområde? Midtgaard beslutningen rakte langt udover Sønderrisområdet.
Referat.
Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at de ikke kendte forslaget til
besparelse ved sidste års møde. Først efter sommerferien leverer direktionen et oplæg til budget (budget i balance) til politikerne, som
også sendes til pressen.
KL og regeringen indgår i juni måned en aftale om kommunernes økonomi for næste år. Dette er en vigtig forudsætning for kommunens
budgetlægning, som således ikke kendes på det tidspunkt, hvor lokalrådsmøderne afholdes.

8.

Er der ting fra vort område på sparelisten.
Som vi i år skal læse om i avisen om et par uger? Så vil vi hellere høre
om det nu til mødet.
Referat:
Se punkt 7.

9.

Årets gode historie.
Sønderris Sportsklub har indrettet en sky-box for egne midler.
Referat:
Årets gode historie. Dels er resultatet blevet rigtig godt, og dels blev
det til på baggrund af et godt samarbejde

Fælles
10. Status på flygtningesituationen
Referat:
Lokalrådene fik udleveret et notat om mulighederne for, at lokalområderne kan hjælpe til med integration af flygtninge. Notatet er vedlagt
referatet.
11. Status på lokalrådspuljen
Referat:
Lokalrådene fik udleveret en folder om emnet. Folderen kan ses her
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12. Eventuelt
A/ Trafikale forhold i Guldager
På mødet med Teknik & Byggeudvalget har lokalrådet drøftet punkterne:
 Trafikmængde gennem Guldager
 Sikre skoleveje efter indførelse af nye skoledistrikter
 Trafiksikkerheden på Præstegårdsvej.
Punkterne er vigtige for lokalrådet og fylder meget, hvorfor de gerne vil
gøre Økonomiudvalget opmærksom på problemstillingerne.
Økonomiudvalget lyttede til lokalrådets argumenter, og opfordrede lokalrådet til at skrive til Børn & Familieudvalget vedrørende sikring af
skoleveje.
Økonomiudvalget fastslog i øvrigt, at punkterne hører hjemme på møderne med Teknik & Byggeudvalget.
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