
Referat af Skads/Andrup lokalråds årsmøde 
10. marts 2020.

– Valg af ordstyrer
Bent Hyldahl blev valgt.

– Beretning
Kurt Nybo Jensen aflagde beretning.

Vi havde deltaget i lokalrådenes årsmøde 2019.
Der havde været de årlige møder med forskellige udvalg i Esbjerg kommune: Vej og Park, 
Teknik og miljø samt Økonomiudvalget. 
På mødet med Økonomiudvalget havde vi kun 2 punkter: anmodning om udarbejdelse af en 
strategisk udviklingsplan for Skads Andrup og et tak for bidrag til Energien.

            Vi havde deltaget i byggemøder og været  med i eget arbejde i forbindelse med etablering af
Energien.

            Der har været afholdt diverse koordineringsmøder med foreninger og interessenter
I juni afholdt vi som gennem mange år Skt .Hans bål ved spejderhytte.
I forbindelse med fastlæggelse af Esbjerg kommunes budget blev der afsat kr. 250.000,- til 
udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for vores område.
I oktober deltog formanden i Lokalrådsformandsmødet.
I forbindelse med at bogbussen bliver nedlagt og erstattes af lokale bibliotksspot, var vi vært
for et møde mellem bibilioteket og omkringliggende landsbyer. Her aftaltes at etablere et 
biblioteksspot i foyeren i Energien.
Og så, langt om længe blev Energien  indviet 31. januar 2020 med et stort og flot fremmøde.
I marts 2020 fremsendte vi nye dagsordenspunkter til møderne med kommunen i det 
kommende år: 
– Etablering af cykelsti på Nordskrænten.
– Udbedring af gangsti v. spejderhytte.
– Der er meget mere transport via særtransportvejen end lovet. 
– Vedligeholdelse af Kongehøjene.
– Beplantning mellem Skads og Andrup uden at give Lokalrådet besked inden.
– Manglende lys ved gangstien mellem skolens gavl og Energien
– Genetableting af asfalt omkring Energien.
– Udvidelse af parkeringspladsen v. Energien.
– Fleksibel adgang til Energien m.v. (Sammen med Vester Nebel lokalråd).
– Prispolitik for idrætsfaciliteter.
– Busser med lav indstigning.
–
På møde kom følgende to forslag:
– Cykelsti langs Solbjergvej – forslag om at det indgår i den nye udviklingsplan.
– Fartbegrænsning på vejen fra Andrup til Kvaglund.

– Regnskab
Joan omdelte regnskabet og gennemgik det.
Regnskabet blev godkendt.

– Status omkring projekt Energien.



En af fondene har valgt ikke at støtte projektet efter de har givet tilsagn 2 gange. Ellers har 
vi samlet det, der var aftalt og udført det arbejde vi havde lovet.
Der er ønsker og forhåbninger om mere fleksibele åbningstider.. 
Der er forsat et par arbejder samt en ønskeliste. Nogle grupper er blevet lidt ramt, især 
badminton, der har problemer med for hvide vægge og den lav skillevæg i loftet. Der er for 
meget larm mellem hal og foyeren. Derfor ønske om en glasskillevæg. Nøglesystemet skal 
på plads. 
Der har været en række møder med foreningerne, skolen og klubberne og her vendt en 
række udfordringer. Vi har bl.a. diskuteret nøglesystem, færdiggørelse af udendørsarealer og
gulv i tekøkken, fremtidig organisering, når Energigruppen nedlægges, f.eks. etablering af  
en halgruppe, der repræsenterer de forskellige brugere eller anden fælles styregruppe.
Kommentarer på generalforsamlingen var hertil, at det er vigtigt at komme videre med et 
udvalg, så afgørelser ikke bliver taget af  mere tilfældige ad hoc grupper samt blive mere 
slagkraftig over for kommunen. Lokalrådet har får opgaven tilbage fra Energigruppen og ser
på det.

– Strategisk udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup
Der er tidligere udarbejdet planer for bl.a. Bramming, Sønderris og Gørding. Kan ses på 
kommunens hjemmeside.
Lokalrådet arbejder for at komme med fra starten, så vi dels får overblik, dels kan komme 
med input til, hvorledes udarbejdelsen skal forløbe.  I forbindelse med udarbejdelse af  
landsbyplanen syntes vi ikke, at vi kom meget til orde.
Lokalrådet ønsker hurtigt at få borgerne med i oplæg, diskussion, debat m.v. 
På mødet blev nævnt en række relevante emner/temaer som:
Erhvervsudvikling, trekantområdet ind mod Esbjerg efter rundkørslen– hvad er planen her?, 
Nye byggegrunde og hvor, der er  2 stk tilbage i Nørregårdsparken? Boliger og boligtyper, 
forenings- og fritidslivet, butikker, trafikmålinger og se om basis for butik – eks. Billum. Vi 
er tæt på at være så mange beboere, at det er interessant med en nærbutik. Bundgrænsen 
ligger omkring 2000 – vi er 2200. Offentlig transport. Grøn omstilling. Socialøkonomisk 
virksomhed – Energien – samskabelse.
Der var forslag om, at vi skal finde nogle bestemte punkter, der skal fokuseres på, f..eks en 
butik. 
Det er vigtigt at være med fra starten, så kommunen ikke selv kører derudaf. Vi må fortsætte
engagementet fra Energien, inddrage borgerne og komme med vore ideer. De fleste 
politikere vil ikke overse et engagement.
Væsentligt at vi igen får en nærbutik og en god idé at lægge den nede i lyskrydset. Se f.eks. 
Billum. Dagrofa ville også godt etablere sig for nogle år siden. 
Der var forslag om evt. at nedsætte en plangruppe som en kombination af deltagere fra 
lokalrådet og interesserede. 
 

– Indkomne forslag.
Ingen

– Valg af repræsentanter til lokalrådet:
– Lokalrådsmedlemmer

– Ulrik Thomsen blev valgt
– Suppleanter til lokalrådet

Peder Pedersen
– Revisorer:

Anne Marie Lauridsen.
Birgit Nordby

– Revisorsuppleant:



– Eventuelt.
Carina Thiim havde besluttet, at nu ønskede hun at lægge sine kræfter et andet sted, og 
forlader derfor lokalrådet. På vegne af lokalrådet takkede Kurt for hendes store og 
resultatrige indsats.

Ref. Ejnar Søndergaard


