
Referat af Skads Andrup lokalrådsmøde 
4.11.2020.

Videomøde med: Kurt, Ulrik, Joan, Bent og Ejnar (Ref).

– Kommentar til mødereferat fra sidste lokalrådsmøde.
 Referatet godkendt og ingen kommentarer.

– Særtransportvej.
Skolen og klubben har aldrig hørt om problemer ved særtransportvej og krydsende cykelsti.
Vi henvender os til politiet og beder dem om en vurdering.

– Strategisk udviklingsplan for Andrup, Skads og Novrup.
            Trods henvendelse har vi ikke fået en tilbagemelding om hvornår planlægningen sættes i 

værk. Det skulle have været først på efteråret. Kommunen overvejer udstykninger i Novrup 
samt vest for Andrup. Det burde indgå i en udviklingsplan for området. Købmandsgruppen 
har brug for en tilbagemelding og har haft møde med stadsarkitekten. Ejnar kontakter 
kommunen telefonisk og rykker for et svar.

            Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre: Bent, Inge Lise og Ejnar
– Diverse fonde der kan søges.

Ulrik kontakter relevante fonde i forhold til de projekter, som han arbejder med.
– Udnyttelse af område bag hal m.v. 

Ulrik arbejder sammen med 3 andre om ideer. De mødes torsdag den 5.11. Området er på 
skolens grund, så aftale med dem.

– Regnvandssø over for skolen. Kommunen har planer om at indrette med borde og bænke.
– Møde om grønne områder i Esbjerg. 

Mødet blev aflyst på grund af corona.
– Kongehøjen.

De tre frivillige har haft et møde med relevant afdeling i Esbjerg kommune. Kommunen 
fjerner hegnet, buske og træer samt slår græsset og bortskaffer. Derudover sørger de for 
opdatering af informationstavler. Lokale frivillige river græsset sammen, slår det i fremtiden
1 – 2 gange årligt samt holder buske nede.

– Møder med kommunen 2021.
Vi har endnu ikke fået svar på udbygning af P-plads fra sidste møde. Der rykkes for svar.
Forslag til punkter til næste år: 
– Udstykning, da der stort set ikke er flere grunde.
– Cykelsti/2+1 vej langs Nordskrænten samt 60 km fartbegrænsning.
– Halleje og åben brug af hallen.

– Opfølgning på indsatsområde.
– Dagligvarebutik. 

Gruppen har holdt møde og arbejder med idé om et lille center. De har haft møde med 
stadsarkitekten. De indsamler faktuelle data fra bl.a. kommunen. Forskellige 
dagligvarebutikker opsøges. Der har være stor interesse for projektet. Den tidligere 
købmandgruppe bidrager med deres opsamlede oplysninger.

– ENERGIEN.
– Alternativ halleje/brug af lokalerne.

Vi har endnu ikke fået tilbagemelding fra kommunen.
Der har været afholdt videomøde med Lokale- og anlægsfonden. Her blev der givet 
grønt lys for opsætning af glasvægge mellem hallen og foyeren/klubben, dog uden 
økonomisk bidrag. Derimod ikke grønt lys, her nu for at flytte spinning til 
caféområdet. Indtil videre reserveres til socialt område, da det var en af ideerne bag 
LoA's bevilling til ENERGIEN.



LoA bakker Lokalrådet op om en langt mere åben adgang til ENERGIEN, da det 
netop var en af grundideer i hele projektet.
Ulrik, Bent og Ejnar kontakter Kenni for videre kommunalt indsats om opsætning af 
glasvægge.
Badminton har problemer med vind fra ventilationen. Aftal med pedellen om 
midlertidig lukning af ventilationen.

– Arbejdsgruppe til indretning af foyeren. Gruppen har udarbejdet et forslag. 
Dagplejen får et hjørne til deres redkaber og har opsat skabe. 

– Møde med de forskellige brugergruppe er indtil videre udsat p.g.a. Corona 
begrænsningerne.

– Hjemmesiden
Der er nu indgået aftale om oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesiden. Det vil fortsat
hedde 'Skadsandrup.dk'.
Ulrik har omsendt ideer til indhold. Vi opfordres til at komme med vore bidrag som 
referater, præsentation af os bestyrelsesmedlemmer samt evt. billeder. Sider til 
foreninger, der ikke har egen hjemmeside samt links til eksisterende hjemmesider. Dog 
forhøre foreningerne om accept af links samt rigtigt navn.
Der indkaldelse til konkurrence om nyt logo med en mindre gave.

– Landsbyplan. Der udarbejdes en oversigt over nuværende stier samt arbejdes med 
makeringer langs stierne og der hele lægges på hjemmesiden.

– Ad hoc opgaver. Vi synes, der er rigeligt med skibe i søen, så intet bud.
– Indlæg til Fællesbladet/hjemmesiden.

Orientering fra købmandsgruppen, orientering fra lokalrådet, navne på givere til 
ENERGIEN, præsentation af hjemmesiden.

– Arbejdsplan 2020/21, næste møde: Nytårskur fredag den 15/1 kl 18.00/19.00. (Alternativt 
møde 20.1. kl 19.30 ved coronabegrænsninger).

 


