Referat 22.05.2019
1.Godkendelse af referat af generalforsamlingen d.30.4.19
Referatet blev godkendt.
2.Konstituering
Formand Lise Retbøll
Næstformand Jarl Thiesen
Kasserer Freddy S. Christensen
Sekretær H. J. Christensen
Bestyrelsesmedlem Max B. Frederiksen
3.Hjemmesiden
De er begyndt på arbejdet
4.Den historiske sti, forskønnelse Mennesket ved Havet, markedsføring
Økonomien ligger nu fast efter mødet med ME og JDR
Der er udsendt 4 scenarier.
LR følger op hos Esbjerg Kommune
5.Møde med Økonomiudvalget d. 14.5.19
Mødet blev afholdt på Bryndum forsamlingshus
Alle vore punkter vedrørende forureningen, Oversvømmelserne m.v blev
drøftet med ØK, men der kom reelt ikke noget ud af dette.
Med hensyn til forureningsspørgsmålet, oplyste JFR, at Esbjerg Kommune
renser vandet som man gør over alt i Danmark, og det bliver der ikke ændret
på.
Der er åbenbart et problem med overflod andre steder i byen.
HJC Udarbejder et oplæg til skrivelse til EK vedrørende bækkene. Skal
suppleres med billeder.
HJC udarbejder et oplæg til skrivelse til Diana Mose Olsen.
6.Møde med Vej & Park 15.1.19
Der er ikke noget at følge op på.
7.Møde med Teknik & Byggeudvalget 15.3.19
Der er ikke noget at følge op på.
8.Hvor langt er vi Højhusene/Grønt område, Bundtmagertoften, Colibakterier,
Beachvolleybane, Fovrfeld Bæk og Ho bugt.
Højhusene afventer ny høring.
Bundtmagertoften, er i positiv gænge
Beachvolleybane, JT følger op herpå
Fovrfeld Bæk og Ho bugt, Coli bakterier følges der op på, men allerede nu kan
det oplyses, at der ikke ved de 8 målinger der ligger på EK’s hjemmeside er
nogen overskridelser, hvorfor badeforbuddet skal undersøges nærmere.

9.Kulturpolitikken i Esbjerg 2019
Ingen yderligere kommentarer.
10.

Vision 2025 – Velfærd
Ingen yderligere kommentarer.

11.

Dialogmøde d. 17. juni
Deltagere:
Jarl Thiesen
Hans Jørn Christensen
Punkter:
Opretning af fortove
Generelt I hele området
Etablering af fortove i Sædding Erhvervsområde
Når der er etableret busholdepladser, bør der anlægges fortove, så
passagererne ikke skal gå I græsset eller på gaden ??
Etablering af lysregulering i krydset Smedevej/Sædding Ringvej
Aflastning af trafikken, så det bliver nemmere at komme ud fra
håndværkerkvarteret.
Bedre synliggørelse af vejbump
Refleksbåndene bør udskiftes med nogle der giver en tydeligere tilbagemelding
ved lyspåvirkning.
Cykelstierne I området.
Vi skal foreslå, at alle de asfalterede cykelstier I Esbjerg Kommune bliver
tromlet 1 gang om året med er vejtrommel, dette sparer EK for mange
efterfølgende opretningsudgifter m.v.
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