
 
 

 
 
 

	

	
	

Referat 31. oktober 2019 kl. 15.30 
		
1. Godkendelse af referat af Lokalrådsmødet d. 10.09.19  

Godkendt 
 
2. Den Historiske Rute v. Freddy Stendorf Christensen    

FSC gav en status på regnskabet. 
ME havde fremsendt en opgørelse på i alt 83.264,00 kr. inkl. moms, heri var indeholdt 
3 stk. bænke samt modregnet 50.000,00 kr. Esbjerg Kommunes tilskud. 
Efter aftale med JDR, skulle hans opgørelse været fremkommet i sidste uge, men var 
endnu ikke fermkommet. 
Af hensyn til de tidsfrister vi har på nogle af tilsagnene fra sponsorerne, er det 
nødvendigt, at vi kan fremsende et endeligt regnskab senest medio november 2019. 
LR rykker JDR for et svar/regning inden for en uge, så vi kan få projektet afsluttet.. 
FSC  udarbejder endeligt samlet regnskab, der udsendes til sponsorerne, sammen med 
anmodningen om indbetalingen af deres tilsagn.   
 

3. Strandvænget bl.a. henvendelse fra Niels Lorentzen v. Hans Jørn Christensen 
LR svarer Niels Lorentzen med udgangspunkt i det af HJC udarbejdede oplæg. 
 

4. Hjemmeside v. Hans Jørn Christensen 
Hjemmesiden er nu næsten færdig. Den har været udsendt til bestyrelsen med 
anmodning om kommentarer, men der var åbenbart sket en misforståelse, og derfor 
blev hovedlinjerne gennemgået. 
FSC oplyste at han havde haft kontakt til GLR, og de ville vende tilbage med et svar, 
FSC havde rykket Gjesing Lokalråd for et svar på om de ville være med på vores ikke 
hjemmeside, men havde på trods af en aftale herom, ikke hørt fra dem. 
Det blev derfor besluttet, at de ikke blev medtages på vores hjemmesid, og deres punkt 
i overskriften bliver erstattet af ”PROJEKTER”, med underpunkterne 
”IGANVÆRENDE” og ”AFSLUTTEDE”. 
Det blev besluttet, at hjemmesiden fremover Hostes af Webitell, og HJC udarbejder en 
opsigelsesskrivelse til Lars. 
På forsiden af Hjemmesiden, indsættes nogle billeder fra området med tekster, således 
at hjemmesiden virker indbydende. 
Max	Bøgh	Frederiksen	aftaler	tid	med	CBD	om	fotografering,	således	at	han	også	kan	blive	
lagt	ind	på	hjemmesiden	med	foto.	
LR’s	billede	udskiftes	med	det	fremsendte	billede. 
 

5. Møder med Esbjerg Kommune 
a. Formandsmøde 21.11.19 med Esbjerg Kommune. Hvilke emner har vi, emnerne 

skal være interessante for en bred kreds af lokalråd. Forslag senest 14.11.19 
LR deltager i mødet, når det ikke er muligt at andre fra SFL må deltage!! 
Den fremtidige Biblioteksstruktur hvad er der besluttet i den forbindelse. Tages 
op som et punkt, da den jo vil komme til at berøre samtlige lokalråd. 
Hvorledes er planerne for kloaksepareringen i Esbjerg Kommune?? 
Helhedsplanen for forskønnelsen af området fra Mennesket ved Havet til 
Psykiatrisk hospital i Gjesing ?? 
 

b. Informations- og dialogmøde 18.2.20 mellem lokalrådene og Drift & Anlæg. 
Forslag senest 02.12.19) 
Det aftales senere hvem der skal/kan deltage i mødet, men der bør mindst 
deltage 2 fra SFL. 
Flytning af Beach Volley banen tættere mod Mennesket ved Havet, for at 
formindske Esbjerg Kommunes løbende vedligeholdelsesudgifter til fjernelse af 
sand og tilkørsel af sand, for at banen kan benyttes. 



 
 

 
 
 

	

 
Som lokalråd, kan vi huske fra de sidste møde med D&A, at man gerne ville 
have lokalrådene til at finde ud af om der var fortove der kunne nedlægges i 
området. 
Som vi allerede dengang oplyste, måtte det være D&A der oplyste hvilke fortove 
der kunne være tale om, og så måtte de være lokalrådene at få undersøgt hos 
borgerne i området om de kunne acceptere en nedlæggelse. 
Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding fra D&A bl.a. om fortove i vores 
område der muligvis kunne nedlægges (der hvor der er dobbelte fortove, som 
kun benyttes i ringe omfang. 
VLR, indsender vores punkter: 
1.   Beach Volley Banen flyttes mellem 50-150 m tættere på mennesket ved 
Havet, for at undgå løbende store driftsudgifter, for at banen kan benyttes som 
det har været hensigten!!  
2.  Hvilke områder kan D&A oplyse SFL om, hvor der er fortove der evt. kan 
nedlægges ?? 
 

6. Biblioteksstruktur 
LR har rykket for høringsmaterialet hos Esbjerg Kommune !! 
EK oplyste at der ikke var noget der ville blive sendt ud i høring om dette spørgsmål, 
før EK, har godkendt budgettet for 2020. 
Først herefter vil de berørte parter blive forespurgt. 
Det er SFL’s opfattelse at det materiale som forvaltningen har udarbejdet omkring 
dette store spørgsmål, ikke er belyst i et tilstrækkeligt omfang, specielt når materialet 
indeholder bemærkninger som følger ” at der er forskellige muligheder, som bør 
undersøges nærmere”, hvorfor er disse forhold ikke beskrevet eller 
undersøgt?? 
 

7. Colibakterier og fælles kloak v. Jarl Thiesen 
Med hensyn til spørgsmålet om den stadige forurening af Sædding Strand , med 
badeforbud til følge, på grund af forurening med Colibakterier og Enterokokker 
vil SFL rejse spørgsmålet overfor Byrådet, idet det ikke kan være rigtigt, at vi i 
dagens Danmark stadig udleder ”renset vand” fra rensningsanlæggene til 
Nationalpark Vadehavet der indeholder både Colibakterier og Enterokokker, 
hvilket blandt andet betyder, at der ikke kan indrettes søbad i forbindelse med 
Esbjerg Strand projektet. 
Det er derfor SFL’s opfattelse, at nu må det politiske system i Esbjerg kommune 
tage sig alvorligt sammen, og sørge for den nødvendige rensning af kommunens 
spildevand, således at både strandene i Sædding kan åbnes som helhed for 
publikum/turister således at der kan bades fra stranden uden sygdomsrisiko. 
O endelig lad nu være med at komme med de floromvundne påstande at 
forureningen skyldes mågerne i området. Den samme mængde måger findes 
også på Strandområderne i Hjerting hvor der ikke er badeforbud. 
Hvis argumentet derimod er at der udledes forurenet vand fra Møllebækken, så 
få dog fundet de der til leder den omhandlende forurening, og det uanset 
økonomi. 
Kloakprojektet på Bundtmagertoften er afsluttet, og der har været tale om en succes 
historie. 
Bestyrelsen er indstillet på at tage spørgsmålet om colibakterier op i et åbent brev til 
Kommunalbestyrelsen. 
 

8. Planstrategi 2022 – 2034 
Vi kommer ikke med bemærkninger hertil, men vil tage spørgsmålene op, efterhånden 
som der vil komme noget i vort lokalområde. 
 
 



 
 

 
 
 

	

9. Velkomstambassadører v. Lise Retbøll 
LR har svaret Esbjerg Kommune på det rejste spørgsmål. 
LR fortsætter som VKA, og skulle der blive behov for yderligere assistance tager vi 
spørgsmålet op i bestyrelsen. 
Der var dog en udpræget opfattelse. at det måtte være en opgave for EK og ikke en 
frivilligheds aktion. 
Men uanset dette vil vi selvfølgelig bakke op herom med det lokalkendskab som vi har 
til vort område hvis der måtte være behov herfor. 
 

10. Evt. bl.a. Årets lokale forening og Kommunens lokale pulje ikke søgt. 
Vi nåede ikke at ansøge inden tidsfristens udløb, men har dog til hensigt at søge om 
tilskud til bl.a. motionsredskaber der skal opstilles ved kælkebakken. 
 

11.  Julefrokost 
FSC undersøger om det er muligt at afholde denne på Restaurant Parken den 21. 
november 2019 kl. 18.00 eller kl. 18.30 
 

12. Næste Møde 
Fastlæggelsen blev udskudt, idet dette ville afhænge af hvilke svar der indkommer på 
ovenstående punkter. 
LR indkalder hvis det bliver nødvendigt, eller afklares eventuelle spørgsmål på mødet 
den 21. november 2019 
 

13.  Evt. 
Henvendelsen fra Sydbank om fremsendelse af dokumentation 
FSC undersøger lige hvad betingelserne er når der er mindre end 10 medlemmer i 
foreningen !!! 
Spørgsmålet omkring dokumentationen omkring kopi af pas</kørekort og 
sygesikringsbevis, tages op igen når svar fra Sydbank foreligger. 
 
Der var intet yderligere til dette punkt 

 
 
 
 
 


