
Referat af Skads Andrup lokalrådsmøde 29.6.2020

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

Ad 1. Gennemgang af referat fra sidst.
Navnene på de bidragsydere, der ønsker det, forberedes til at komme i Fællesbladet. Kurt samler op.
Bent og Ejnar står for at montere skiltene på en plade parat til at sætte op i ENERGIEN. Vi får evt.  
baggrundsmateriale fra Rikke. De hænges op på væggen til venstre for indgang.

Ad 2. Konstituering.
Formand: Kurt Nybo Jensen
Næstformand: Bent Hyldahl
Kasserer: JoanSandholt
Sekretær: Ejnar Søndergaard

Ad 3. Alternativ halleje/brug af lokaler (Møde med Esbjerg kommune).
Kurt og Ejnar havde et møde med kommunen om brug af lokaler og halleje. Esbjerg kommune ville
for et par år siden se på alternative regler for brug af lokale og halleje, men der er er ikke kommet 
noget konkret. Placering af fitness og spinning blev vendt, men aftales med relevante foreninger.
Kommunen ønsker at få nedsat en brugergruppe, de kan kommunikere med, evt. en lille praktisk 
brugergruppe, der kan stå for at få klaret koordinering og spørgsmål, der opstå løbende.

Ad 4. Møde med Drift og Anlæg – 18. februar.
Rikke og Kurt deltog. Se tidligere udsendt referat.

Ad 5. Møde med Teknik og Byggeudvalg 12. maj (Ejnar og Kurt)
Med hensyn til cykelsti langs Nordskrænten overvejes stadig en cykelsti langs Andrupvej og 
motorvejen som i facebookplanen. Vi spurgte til en fartbegrænsning på 60km som langs 
Krogsgårdsvej, evt. en  2 + 1 vej. Vi rykker for et svar på de 60km. 
Vedligeholdelse af Kongehøjen. Det er aftalt at Vej og Park henvender sig.
Lys ved hallen er skolens ansvar.
Asfalt omkring hallen er lagt, men problemer med at gruset mellem hal og asfalt falder ud på 
asfalten med fare for udskridning.
Anlæg af areal for enden af hallen. Kontaktpersonen hos kommunen er nok Else Kallesen.
Det kunne overvejes at opsætte bænke m.v. for enden af hallen. 
Busser med lav indstigning gælder kun i Esbjerg, mens de regionale busser ikke har. Så her må vi 
kontakte det regionale busselskab.

Ad 6.  Møde med Økonomiudvalget 11 august kl. 16 – 17.15.
Deltagere: Ulrik, Bent/Rikke, Kurt.
Punkter: Vedligeholdelse af Kongehøjen, manglende lys på gangsti v. hallen, fleksibel anvendelse 
af lokalerne, prispolitik ved leje af hallen, Legepladser rundt i Majgårdsparken, hvor nogle er i 
forfald, men måske blot de private. Joan checker legepladserne der.
Vi vendte en ide om, at kommunen bevilgede et bestemt beløb til hvert lokalråd f.eks kr 200.000,-, 
men afhængig af antal beboere. Vi nåede ikke til en konklussion.
       
Ad 7. Særtransportvej – klager fra beboere i Skads.
Der kører langt flere transporter langs særtransportvejen end forudsagt og på alle tider af døgnet. 

1



Dog kommer de store om aftenen. Folk i Skads ret utilfreds med transporterne – især er de nervøse 
for børn på cykelstien. Kommune har sendt en redegørelse, som vi sender videre til klagerne. Ejnar 
kontakter skolen for at høre om de om de gør noget i forhold til særtranporterne.

Ad 8. Biblioteksspot i Energien.
Opsætningen er stillet i bero, da der internt i kommunen ikke er blevet en afklaring af, hvor de skal 
stilles op samt hvornår, der kan være adgang. Forvaltningen finder, at det er et problem med åben 
adgang til hele hallen. Ejnar følger op.

Ad 9. Strategisk udviklingsplan for Andrup, Skads og Novrup.
Planen er sat i bero, da de ikke er færdig endnu ude i Sønderriis. Kommunen vender tilbage til 
efteråret. De bruger forskellige firmaer afhængig af opgavernes art. Vi bad om at de hurtigt ville 
indkalde til borgermøde. Kurt sender planerne for Sønderriis rundt til os.

Ad 10. Købmandsforretning - mangel på samme. 
Med en udviklingsplan, hvor der planlægges udstykning af flere grunde vil de store kæder evt. blive
interesseret i området over for skolen, så gennemgående trafik også kan være mulige kunder. 
Kommunen mener, at de store kæder sonderer terrænet hele tiden og slår til, når de er interesseret. 
Vi mener dog, at vi selv kan gøre noget og en udviklingsplan kunne stimulere  interessen. 
Vi besluttede at nedsætte et udvalg med interesserede, der skal arbejder hen imod at få en købmand
Kurt indkalder til et borgermøde om ”Hvad gør vi ved den manglende købmand”?

Ad 11. Søge diverse fonde.
Lokalhistorisk arkiv har fået bevilget ca. kr. 35.000,- til udstillingsmontre.
Derudover ideer om udendørs fitness, juleudsmykning, plant en træ – med juletræstænding. Vi 
kommer med forslag til ideer til næste gang.

Ad 12. Energien – diverse punkter.
Nøglesystemet. Det nuværende nøglesystem er ikke optimalt og Kenni har henvendt sig for at høre 
om vore ønsker og ideer. Ejnar kontakter foreninger og grupper. Forvaltningen vil også gerne høres.
Fitness – spinning. Fitnessredskaberne kommer midt i augudt, så hvor skal spinning så placeres . 
SAGU/spinning er kommet med 2 forslag: 1. forslag er placering under fitnessområdet. 2. forslag er
i ”legehjørnet”, hvor banderne nu er stillet op.
Bedste placering er forslag 1, men kræver forberedelse: andet gulv, afgrænsning indtil hal og 
foyeren gerne med glasvæg og høre Lokal- og Anlægsfonden om det er OK med anden udnyttelse 
end planlagt. Kurt forhører sig. 
Opsætte resterende skilte samt montere sponsereskilte. Bent og Ejnar ser på det. 
Manglende skraldespade ved fodboldbanerne. Hvordan går det med en skraldeordning?
Nyt brugermøde. Vi indkalder til et nyt brugermøde efter sommerperioden, hvor bl.a. nøglesystem, 
lokaleanvendelse, skraldespande og nedsættelse af brugerråd er på dagsordenen.
Mangler kr. 75.000,- fra Claus Sørensen fonden. Claus Sørensen fondens midler skal være brugt 
inden for 1 år, så vi fik forlænget 1 gang. For at undgå flere forlængelser aftalte vi med kommunen, 
at vi skulle vente med endelig ansøgning til vi kunne se slutdato, men så fik vi afslag fra fonden. 
Derfor mangler vi kr 75.000,-. Kommunen ønsker fortsat, at vi skaffer pengene. Fristen er først i 
2021. Så hvad gør vi? Det er nok svært at rejse dem hos andre fonde samt at indsamle. Forhører os 
hos kommunens fundraiser: Caroline. Vi snakkede også om at lave arrangementer som 
fællesspisning og banko. 

Ad 13. Opfølgning på indsatsområder:
– Hjemmesiden. Kurt ser på det.
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– Landbyplan. Alléen er nu plantet. 

Ad 14 Fællesbladet: deadline for at indlevere materiale er 24/7
 - Præsentere lokalråd og information generelt .(Ejnar)
- Evt. udviklingsplan. Ejnar
- Indkaldelse til købmandsgruppe: Kurt

Ad 15. Næste møde.
Aftales senere.
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