
 
 

 
 
 

	

Referat  10.04.2019: 
 

1. Godkendelse af referat af lokalrådsmøde d. 12.3.2019 
Referatet blev godkendt 

 
2. Den Historiske sti 

LR orienterede om forløbet. 
LR følger op på, at mødet med ME og JDR kommer til at finde sted hurtigst muligt. 
 

3. Hjemmesiden 
HJC orienterede om, at arbejdet var igangsat, og forventes færdig inden månedens 
udgang. 
Webitall vender lige tilbage med en pris i forbindelse med GL, optagelse med 
link/kontaktmulighed. 
Al kontakt til bestyrelsen bliver via en dialogboks, så SFL ikke skal afholde udgifter til 
bestyrelsens mailadresser. 
FSC har haft kontakt til GL og de vil genre være med, vi skal vende tilbage med en pris. 
JT og HJC følger op på udarbejdelsen og vil forsøge at få udsende m.v. forelagt den 
øvrige bestyrelse når Webitall er klar med noget. 
Den historiske sti skal lægges ind på hjemmesiden med alle plancher m.v. 
Bidragsyderne skal fremgå på hjemmesiden. 
 

4. Generalforsamlingen 
LR oplyste at Poul Høst har accepteret at være dirigent. 
Annoncen om generalforsamlinger er bragt i Hjertingposten. Der er således indkaldt 
rettidigt. 
LR sørger for vand og vin til dirigenten. 
 

5. Teknik & Byggeudvalget referat 
LR havde fremsendt indsigelse, og følger op på svaret, hvor Christian Balle Nørgaard 
anmodes om at overbringe vores spørgsmål til Plan og Miljøudvalget, således at 
udvalget kan behandle vores spørgsmål på deres møde den 23. april 2019. 
Kloakerings problemet med Andels Boligforeningen Buntmagertoften 17 – 41, her tager 
HJC med JT til møde fredag den 12. april 2019 hos forsyningen. 

 
6. DM i landevejscykling 

Vi afventer en evt. henvendelse fra løbsledelsen om vores bistand. LR svarer på 
henvendelsen. 

 
7. Høring Kulturpolitik 

LR, svarer at vi gerne vil have et fælles samlingssted for nedtaget kunst i Esbjerg. 
 

8. Velfærd, i offentlig høring 
Vi vil gerne deltage med vores viden fra lokalområdet. 
JT udarbejder et oplæg til svarskrivelse, der rundesendes til  best. inden 
fremsendelsen. 

 
9. Økonomi 

FSC fremlagde regnskabet for 2018, og der var alene kommentar hertil omkring 
tilskuddene til den Historiske sti, hvor de modtagne penge flyttes fra 
resultatopgørelsen til kun at optræde i status. 

 
10. Evt. 

Intet til dette punkt 
	


