
 
 

 
 
 

	

	
Referat 10. september 2019 kl. 15.30 

		
1. Godkendelse af referat af Lokalrådsmødet d. 1.8.2019  

Godkendt 
 

2. Hjemmesiden – hvor langt er vi 
HJC har talt med Tobias og rykket. Tobias lovede at vende tilbage med 
oplysninger om hvad de måtte mangle. 
Er rykket igen DD 
JT + HJC tager et møde for at fremme færdiggørelsen 
 

3. Den Historiske rute – regnskab, afvikling, er sponsoraterne modtaget 
FSC tager kontakt til Mette Esbjerg EK, for at få hende til inden for 14 dage at 
fremsende regning, så vi kan får afsluttet sagen overfor vore sponsorer. 
Årsagen til denne ”korte” frist, er de deadlines vi har på tilsagnene fra sponsorer. 
Anmodningen fremsendes pr. mail, af hensyn til senere dokumentation, med kopi 
til bestyrelsen. 
Efter modtagelsen af regnskabet fra EK udarbejder vi en samlet opgørelse til 
Sponsorerne. 
FSC Sponsoraterne er ikke modtaget fra alle, men det skal de heller ikke, før vi 
har et regnskab 
 

4. Økonomi 
FSC, økonomien er uændret siden sidst. 
 

5. Strandvænget- noget nyt 
MBF oplyste, at lokalplanen er udsendt i høring til de berørte parter, med 
indsigelsesfrist den 18. september 2019. I forbindelse med fremsættelsen er 
klagefristen fastsat til den 26. september 2019, hvorefter Byrådet skal behandle 
sagen igen.  
SFL har i strid med de, med Esbjerg Kommune, gældende aftaler ikke modtaget 
lokalplanen til udtalelse, hvilket der skal klages over for forvaltningen. 
MBF oplyste at ”styregruppen” var meget glade for SFL’s opbakning og arbejde i 
forbindelse med det tidligere lokalplanforslag. 
MBF oplyste samtidig at det foreliggende lokal lokalplanforslag efter en 
gennemgang  ser meget godt ud, idet både højhusene, antennemast og 
trafikforhold er blevet rettet til i den nye lokalplan, så den nu foreliggende 
lokalplan er forvaltningen sluppet rigtig godt fra. 
Der er dog en passus i fremsendelsesskrivelsen der ikke er i overensstemmelse 
med sandheden, idet der er anført følgende under Resume 2. afsnit: ”På baggrund af 
bemærkninger, der omhandlede emner som indbliksgener, trafikale forhold og 
opholdsarealer, vedtog Byrådet den 21. januar 2019 at vedtage forslaget mod, at de planlagte 
punkthuse blev reduceret både i højde og antal” 
 Dette er ikke i overensstemmelse med sandheden, idet der ikke blev besluttet 
noget på Byrådets møde den 21. januar 2019, da punktet lige inden mødets start 
blev taget af dagsordenen ”udsat”  som følge af procedurefejl. 
SFJ skriver til Plan og Miljø, at det nu foreliggende lokalplansforslag giver et 
meget godt resultat for anvendelsen af området nå det nu skulle være, men vi må 
samtidig gøre indsigelse mod at vi ikke er blevet hørt, samt påpege de faktuelle 
fejl, såsom at Byrådet på sit møde skulle have godkendt det tidligere forslag, og 
hvad gennemgangen af lokalplansforslaget ellers måtte indeholde af fejl/mangler. 
 



 
 

 
 
 

	

6. Mødet om planstrategi – er udsendt 
SFL vil tage forslagene op, efterhånden som de udmøntes i konkrete projekter. 
 

7. Evt. 
Colibakterieforureningen på Sædding strand. 
SFL retter henvendelse til EK hvor vi vil have oplyst, hvorfor der ikke tages 
prøver hvor forureningen er så udtalt at der er permanent badeforbud, så det kan 
dokumenteres at der er en konstant overskridelse af grænseværdierne på E Coli 
og Enterokokker. 
Vi vil fortsat arbejde for at få badeforbuddene i vort område ophævet!! 
HJC udarbejder et oplæg til skrivelse til forvaltningen, borgmester m.v. 
 

8. Næste Møde 
Næste møde er den 31. oktober 2019 kl. 15.30 
 

  
 
 
 


