
Referat af Skads/Andrup lokalrådsmøde
16.9.2020.

Til stede: Joan, Ulrik, Kurt, Rikke og Ejnar(ref).

– Kommentar til mødereferat fra sidste Lokalrådsmøde.
Til næste Fællesblad indrykkes en donoroversigt med opfordring til at komme med evt. 
rettelser. Rikke sender listen til Kurt, der laver annoncen. Efter evt. tilbagemeldinger laver 
vi skilte til at hænge op i Energien. Ideen til ophængningsplads er væggen ved siden af 
motorikhjørnet. 
Der har været nyt udbud af bustrafikken i Esbjerg. I forbindelse med trafikomlægningen for 
et par år siden blev vi lovet, at der ville blive set på problemet med manglende busser med 
lav indstigning her fra Skads og Andrup. Busserne herudefra er de regionale busser. Vi 
undersøger de regionale regler, men Esbjerg kommune må være ansvarlig. Et andet problem
er at elever kommer 2 – 3 minutter for sent til Rybners og får noteret fravær. Ejnar kontakter
forvaltningen og politikerne om problemerne.
Legepladsen ved Løvfaldsvej er overgået til kommune, men der er kun få legeredskaber. 

– Møde med Økonomiudvalget 11.8.2020.
– Alternativ halvleje/brug af lokaler og ny P-plads ved Energien.

P-pladsen: Politikerne havde forventet en P-plads, der skulle omfatte hele området og 
det vil de sikre bliver gennemført. Formuleringen er noget mere vagt i referatet.

– Booking og halleje. May Britt, formanden for kulturudvalget, ville sørge for at 
forsøgsordning blev taget op – også vedrørende Vester Nebel. Igen formuleret noget 
mere vagt i referatet. May Britt ville afvente til efter budgetaftale. Rikke og Ulrik 
udarbejder svar til referatet.

– Særtransportvejen.
Der er fortsat utryghed om særtransportvej i forhold til skolebørn, nu transporterne kører på 
alle tider af døgnet. 
Ejnar forhøre på skolen om de har fået henvendelser og hvad de gør ved problemet med en 
ikke sikker cykelsti.
En løsning kunne være drejbare bomme, som følgebilerne kunne lukke cykelsti med ved 
transporter.  Efter svar fra skolen henvender Kurt sig til kommunen med mulig løsning om 
drejbare bomme ved cykelsti.

– Biblioteksspot i Energien.
Rikke og Ejnar havde møde med biblioteket og skolen om problemet. Problemet er, at 
fritidsforvaltningen dels vil have fast bemanding, når spottet er åbent, dels ikke fri adgang til
foyeren, da det også giver adgang til hele hallen, hvorefter nogle kan benytte hallen uden 
betaling, mens andre skal betale. De foreslår at biblioteksspot placeres i foyeren.
Bibliotek, skole og lokalråd er enige om at forsøge at bibeholde samme plads. Rikke har 
kontakt til biblioteket og vi arbejder videre.

– Strategisk udviklingsplan for Andrup, Skads og Novrup.
Projektet er udsat på grund af at planen for Sønderris ikke er færdig, men vores ville blive 
taget op til efteråret. Ejnar kontakter forvaltningen og beder om en køreplan.

– Energien – diverse punkter.
Manglende fondsmidler.  På grund af Coronaen kan vi ikke holde arrangementer, og dermed
indsamle større beløb. Vi kunne evt. bidrage med et mindre beløb fra bl.a. Lokalrådet.
Der er fortsat problemer med låse til 4 døre. Foreningerne har sendt forslag til Kenni, der har
sendt videre til forvaltningen. Foreningerne følger fortsat op.



Derudover er der udfordringen med de generelle adgangsforhold. Her fortsætte Lokalrådet 
dialogen med kommunen.
Dagplejemødrene har ikke brugt lokalerne under coronaen og ikke kommet i gang igen. 
Ejnar kontakter konsulenten for at høre nærmere samt forhøre om placering af deres udstyr i
f.eks. foyeren.
Gruppen til indretning af foyeren mødes torsdag den 24.9.  
Anvendelse af lokale under fitness. Kurt er i kontakt med LoA, om at vi må sætte glasvæg i 
buen. Derudover undersøger vi muligheden for en glasvæg mellem foyeren og hallen for at 
løse støjproblemer og lette placering af biblioteksspot. Ejnar laver udkast til skrivelse til 
LoA.

– Diverse fonde, der kan søges/og til hvad.
Ulrik ønsker at arbejde med fondsansøgninger og i den sammenhæng efterspørger han en 
oversigt over fondsmuligheder. Esbjerg kommune har en fondsrådgiver, Caroline, der kan 
rådgive om hvilke fonde. Kurt sender informationer til Ulrik. Vi kender bl.a.: 
Fritidskulturelle pulje hos kommunen, SE (nu Nordlys) og et par lokale fonde. Forholdsvis 
succes med midler fra nogle fonde, når vi har en god idé og en god beskrivelse. 
Ulrik har nogle ideer. Se følgende punkter.

– Udnyttelse af område bag hal (med udkig over banerne).
Forslag: borde, bænke/ udendørs motionsområde/ legeplads. Fra det andet arkitektfirma i 
forbindelse med Energien ligger nogle tegninger, som Kurt har. 
Derudover har der været en idé om en mindre bygning langs skrænten til AIF 
opmagasinering  med en balkon på toppen.
Også forslag om udendørs fitness redskaber omkring Energien/sportspladsen.
Vi kan også lave et opslag på facebook, hvis der er andre ideer.

– Regnsvandsopsamlingssø over for skole – plan og muligheder.
Der var tidligere kontakt til landskabsarkitekten, der fortalte, at de havde ideer til indretning 
af området.  Ejnar forsøger at finde navn og sender den til Ulrik. 

– Deltagelse i noget a la bæredygtige grønne områder i Skads/Andrup.
Ideen er at lave en indsats for at fremme klimadiversiteten i området med forskellige ideer 
om blomsterenge m.v. Der kunne f.eks. være sået blomster ved det nye regnvandsbassin og 
ikke kun græs.
Ulrik følger op og Ejnar sender kontaktoplysninger om hans kontakt hos kommunen om 
blomstereng i Tjæreborg..

– Opfølgning på Indsatsområder:
– Dagligvarebutik. Vi havde et godt møde med stort fremmøde og et udvalg blev nedsat.

Kurt er med fra lokalrådet. 1. møde er onsdag den 23.9. 
– Hjemmesiden. For nuværende er navnet 'SkadsAndrup.dk' ledig. Hvad vil vi med en 

hjemmeside? Facebooksiden ”Os der bor i Andrup og Skads” er ikke nok. Ikke alle er på
og meddelelser forsvinder hurtigt. Der er brug for en vedvarende kommunikationskanal i
en tid med de mange platforme. Det skal være en hjemmeside for lokalrådet med f.eks. 
links til de andre foreningers hjemmesider samt  oversigt over relevante kontaktpersoner,
samt et sted hvor vi kan lægge referater og andre beskeder fra lokalrådet ud.
Problem er at finde én der kan bygge op samt især vedligeholde. Tidligere er der søgt 
efter en på facebook uden resultat, men vi prøver igen med de nye aktive efter Energien 
er åbnet.

– Landsbyplan. Ejnar sender Ulrik en kopi, så han kan se tidligere ideer og planer.
– Ad Hoc opgaver. Se forslag ovenfor, men ellers nok at se til.

– Indslag til Fællesbladet/hjemmesiden.
– I hver Fællesblad er navnene på Lokalrådets medlemmer (som hos AIF og SAGU). I 

hvert nummer præsenteres et medlem. I det næste Ulrik som nyt medlem.
– Indlæg fra Købmandsbutikgruppen.



– Ejnar udarbejder kort referat fra Lokalrådsmødet. 
           Der er deadline fredag 6.11.2020.

– Arbejdsplan 2020. 
Næste møde onsdag den 4.11.2020 kl 19.30.

– Evt. 


