
Referat af Skads/Andrup lokalråds årsmøde 

26.5.2021. 

 

- Valg af ordstyrer 

Bent Hyldahl blev valgt. 

- Beretning 

Formand Kurt Nybo Jensen aflagde beretning. 

Sidste år har været en speciel periode med Coronaen. Lokalrådet har kun haft få møder og 

så videomøder. Lokalrådenes årsmøde blev udsat. Årsmødet skal normalt afvikles inden 

15.3, men kommunen bad os om at udskyde på grund af coronaen. 

Lokalrådet har haft to møderækker med kommunen i 2020 og 2021, bl.a. med 

gengangeren cykelsti langs Nordskrænten. Det tema har været på i mindst 10 år.  

I forbindelse med Facebooksagen blev der afsat penge til cykelsti langs Vestkystvejen til 

motorvejsbroen til 2023. Dog vil vi hellere bibeholde Nordskrænten og en cykelløsning her 

evt. som en 2 + 1 vej. Der er dog tvivl om 2+1 vej er en god idé, så hellere en cykelsti. 

Manglede lys og asfalt omkring Energien er ordnet. P-plads ved energien er blevet anlagt, 

men blot en lille, som lige opfylder krav til udvidelsen af Energien. Det dækker ikke vore 

behov ved spidsbelastning. Vi skal sammen med forvaltningen fortælle, hvad vi ønsker med 

grusunderlag på græsset.  

Kongehøjen er blevet vedligeholdt med fjernelse af træer og buske samt hegn. Det mangler 

bænke og borde. 

I flere år har vi arbejdet for fleksibel adgang til Energien. Problemet er, at man skal betale 

for et lokale for at bruge det, og Energien er med et stort åbent område. Vi vil gerne kunne 

gå ind og hygge os, men kan kun komme ind med nøglekort. Åbenhed var en af 

forudsætningerne fra Lokal- og anlægsfonden. Politikerne er positive, men forvaltningen er 

tunge at danse med. Vi kæmper videre og vil præsentere forskellige modeller til at løse det. 

Kommunen viste fleksibilitet over for SAGU, da lejen for fitnesslokalet blev væsentligt 

nedsat , så det modsvarede størrelsen på lokalet. I første omgang skulle SAGU betale 

samme husleje som for et lokale på 200m2 . 

Vores ønske om busser med lav indstigning blev henvist til regionen, da det er deres 

busser, der kører herude. Vi arbejder videre der. 

Udstykning mellem Skads og Andrup. Der er stadig et ønske at bygge de to landsbyer 

sammen. Det kan indgå i den strategisk udviklingsplan. 

Biblioteksspot. Vi ville gerne opstille i foyeren, men kommunen i vindfangen.  

Forslag om opstilling af aktivitetsstation for enden af hallen samt etablering/udbygning af 

gangstier blev vel modtaget af kommunen, men vi skal selv skaffe pengene.  

Gruppen, der arbejder med det, vil gerne følge op med en række aktivitetsredskaber ned 

langs boldbanerne 



En udearbejdsgruppe arbejder på at lave gangstier rundt omkring Andrup og Skads, 

forbedre biodiversiteten og gøre områderne omkring regnvandssøerne mere spændende 

og med god biodiversitet. 

 

Derudover har vi set på andre sager. 

Lokalrådet har været med i opstarten af planerne for en ny udstykning langs Krogsgårdsvej.  

Lokalrådet har lagt vægt på en blanding af parcelhuse og udlejningsbyggeri med bl.a. 

ældrevenlige boliger. Udkastet til lokalplanen bliver behandlet i byrådet i august, hvorefter 

der er 8 ugers høring. 

Behandling af klage over usikkerhed ved cykelstien i forbindelse med de høje transporter. 

Her har vi forhørt os hos skole, klub og politi, men de har ikke fået henvendelser og anser 

ikke problemet som så stort, at der skal gøres noget. 

Etablering af en ny købmandsbutik. Til borgermødet var der et stort fremmøde og en 

arbejdsgruppe blev nedsat.  Arbejdsgruppen har lavet et faktablad om området herude og 

derefter sendt ud til butikskæder, der kunne være interesseret.  De har modtaget høflige 

svar tilbage, men ikke noget tilsagn, en har meldt fra. Ideen er udvidet til et lille torv for at 

tiltrække en mulig butik. Gruppen holder løbende firmaerne informeret og måske bedre 

chancer efter udarbejdelse af udviklingsplanen med planer om mere byggeri. Lokalrådet 

mener, at det interessante sted må være over for skolen, da butikkerne lægger sig op ad de 

store knudepunkter, men evt. problemer med vandplaner, som følgende af stigende 

vandstand. 

Hjemmesiden er oppe at stå igen. Se www.skadsandrup.dk. 

På grund af corona måtte Skt. Hans 2020 aflyses.  

Nyt logo til lokalrådet trækker ud. 

Lokalrådet arbejdet på at få sat glasvægge op i Energien mellem hallen og foyeren, men 

dyrt. 

 

- Regnskab 

Joan præsenterede regnskabet. Blandt lokalrådene er der en vis utilfredshed med 

fordelingen, fordi kommunen fordeler med et lavt grundtilskud og et beløb pr borger. 

Derfor meget til bylokalrådene og lidt til os i landdistrikterne. 

 

- Status omkring strategisk udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup 

Ejnar Søndergaard præsenterede, hvor vi står nu.  

Processen er udsat p.g.a. coronaen, men her den 2. juni vælges konsulentfirmaet, der skal 

stå for processen. Hen over sommeren går arbejdet i gang, dog først med borgermøder 

m.v. efter sommerferien. 

Man kan læse kommunens kommissorium på vores hjemmeside: www.skadsandrup.dk/ 

lokalråd/lokalplaner. 

 

- Indkomne forslag 

Ingen. 

http://www.skadsandrup.dk/


 

- Valg af repræsentanter til lokalrådet 

o Lokalrådsmedlemmer: 

Kurt Nybo Jensen og Ingelise Therkildsen blev valgt 

o Suppleanter til lokalrådet: 

Flemming Remler 

o Revisorer 

Genvalg af Anne Marie Lauridsen og 

Birgit Nordby 

o Revisorsuppleant: 

Ingen 

 

- Eventuelt 

o Det er en dårlig ide at lægge cykelstien langs Vestkystvejen. Den vil sikkert ikke blive 

brugt i større udstrækning. Derfor skal vi fortsat satse på cykelsti langs 

Nordskrænten. 

o Vil gerne have en fast hastighedsmåler på Andrupvej. 

o Hvorfor kan vi ikke få en fodgængerovergang ved skolen? Der opstår mange usikre 

og farlige situationer. Begrundelsen er, er at en cykelsti ikke må gå lige ud i et 

fodgængerfelt. Hvad med at ændre kategoriseringen fra cykelsti til kombineret 

gang- og cykelsti. 

o Byrådsmedlemmer kommer til Skads 2.6.2021 kl 16 – 17.30 v. Energien. 

 

 

 


