
 
 

Referat af Skads Andrup lokalrådsmøde 20.10.2021 

Til stede: Kurt, Bent, Joan, Ingelise, Ejnar. Afbud: Ulrik 

Ad 1. Kommentar til referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

Ad 2. Boligområde ved Krogsgårdsvej, lokalplan sendes i høring. 

Forslag til lokalplan for udstykningen ved Krogsgårdsvej er lagt ud til høring med sidste frist for at sende 

kommentarer den 9.12.2021. 

Lokalrådet vil forsøge at afholde et orienteringsmøde om Krogsgårdsudstykningen som et fyraftensmøde kl. 

17 – 18 i Foreningslokalet i Energien. Forudsætningen er at kommunen kan deltage og orientere. Flere 

borgere er usikre om vandproblemerne, der blev rejst i planudvalget. Det vil kommunen kunne forklare 

nærmere på et møde. 

Ejnar kontakter Sidsel og forhører om de vil deltage. Vi vil foreslå 29. eller 30. november, da næste 

Fællesbrev deles ud 24.11. 

Vore bud på navne til områderne er Krogsgårdsparken og Østergårds Allé. 

Ad 3. Vælgermøde 27. oktober i Skads forsamlingshus. 

Politikerne, der deltager, er et godt team med 3 udvalgsformænd og en række spidskandidater.  

Ordstyrer: Mette Cramon, der er redaktionschef for Esbjerg, Varde m.v., er ordstyrer. 

Kurt har bestilt kaffe og kage til 120 personer á kr 40,-. Vi kan sælge øl og vand for kr. 10,- /5,-. Vi skal selv 

sætte borde og stole op samt servere. 

Ejnar checker højtaleranlæg.  

Ekstra borde og stole sætter vi ind i den lille sal. 

Vi møder op kl. 17.30 for at stille op og dække borde. Efter den indledende runde holder vi kaffepause. 

Derefter debat. Vi skal selv sørge for servering. 

Annoncering: Opslag på FB og hjemmeside. Pressemeddelelse til JV. 

Ad 3. Landsbyfilm. 

Finansiering er på plads. De er klar til at gå i gang. Til filmen vil de gerne finde en yngre familie med børn 

nede på skolen og bygge filmen op som de følger familien i deres hverdag bl.a. de aktiviter som børnene 

følger (juletræsarrangement?). Vi vil forhøre om de tager billeder løbende eller på en dag. Hvis det skal være 

på en/to dage så henstiller vi, at de venter til maj måned med blade på træerne m.v. 

Ingelise kontakter en mulig familie, og hvis de ikke kan, har Joan et par bud. 

Andre af deres film kan ses på Landsbyfilm.dk. 

Ad 4. Logokonkurrence. 

Der kom et godt logo ud af det og præmierne er afleveret på nær én. 

Ad 5. Diverse fonde, der kan søges. 

Det stilles i bero til der bliver mere tid, men hele tiden se på mulighederne. 

Ad 6. Manglende medlem i lokalrådet fra skolen/børnehaven/dagplejemødrene. 

Ejnar følger op på skolen og Kahytten. 

Ad 7. Facebook opkøb. Hvorledes griber vi det an? 



 
 

Først vil vi få et møde med kommunen for en orientering om bl.a. lokalplanen, og hvorledes det kan/bør 

gribes an nu Facebook ejer grunden.  

Dernæst planlægge hvordan vi orienterer og inddrager lokalsamfundet. 

Ad 8. Mail fra Ann Caroline. 

Ann Caroline efterlyser bl.a. forslag til emner til lokalrådskonference inden 13.12. Har vi ideer så henvende 

os til Kurt. 

Der er kr 750.000,-  i lokalrådspuljen og her evt. søge til indretning af foyeren. 

Ad 9. Opfølgning på indsatsområder (Ad hoc grupper): 

- Strategisk udviklingsplan. Næste borgermøde er udsat til efter jul. Processen nu er at 

aftale og oprette arbejdsgrupper, orientere borgerne samt finde deltagere til grupperne.  

- Udeområder (område bag hal, regnvands sø og bæredygtige grønne områder). 

Indgår som en del af den strategiske udviklingsplan. 

- Dagligvarebutik. Ikke nyt siden sidst, men indgår også i den strategiske udviklingsplan. 

- Energien: 

o Alternativ halleje/brug af lokalerne (Møde med Esbjerg kommune) 

Afventer intern brugermøde for at få afklaret hvilke interesser der er herude bl.a. 

med åbningstider. 

o Arbejdsgruppen til indretning af foyeren, penge fra ildsjæleprisen. 

Arbejdsgruppen har ryddet op, lagt indretningsplan og ved at indhente tilbud. 

Søger bidrag fra foreninger, herunder ildsjæleprisen (kr. 5000,-?) Joan undersøger 

nærmere. 

o Møde med interessenter (Brugermøde). Ejnar indkalder snarest til et møde. 

o Glasvægge og opsætning af resterende skilte.  

Bent har pris på glasvægge. Bent og Ejnar sætter plancher op 21.10.2021 

o Åbningstider samt lås til redskabsrum. 

Hovedindgangen er åben fra kl. 08.00 – 18 og ikke til kl. 21, som vi regnede med.  

SAGU oplever problemer med at redskaber fra magasinet bliver brugt og ikke 

ryddet tilbage i åbningstiderne, da der ikke er briklås på døren ind til 

redskabsrummet, som ellers blev aftalt for 1 – 2 år siden. 

Ad 10. Indslag til Fællesbladet/hjemmesiden (deadline 5/11 – uddelt 24/11): 

- Rapport med billeder fra valgmødet. 

- Udstykningen ved Krogsgårdsvej – evt. indkaldelse til fyraftensmøde. 

- Den strategiske udviklingsplan bl.a. arbejdsgrupper og næste borgermøde. 

- Facebook. 

Ingelise præsenterede den nye hjemmeside med en ny opsætning. Det tegner godt. Vi må gøre 

opmærksom på den løbende samt opfordre foreningerne til også at bruge den bl.a. ved at sende 

kopier af deres andre opslag til Ingelise. 

 

Ad 11. Evt.  

- Nu Rikke er gået ud af Lokalrådet, er der brug for en tilflytterambassadør. Joan meldte sig. 

- Ligeledes skal vi også finde en anden fra Lokalrådet til Fællesbladet: Bent meldte sig. 

 

Ref. Ejnar Søndergaard 


