Referat fra 10 juni 2020.
Deltagere: LR, JT, MF og HJC
Der var afbud fra FSC.

1. Godkendelse af referat af sidste Lokalrådsmøde
Referatet blev godkendt.
2. Generalforsamling
• Skal den holdes?
Afventer afklaring om denne jf. juraen skal afholdes.
Der vides nærmere herom efter den 28. juli 2020
Det er efterfølgende besluttet at der ikke afholdes generalforsamling.
• Beretning – Lise
LR gør beretningen for 2019 klar, og hvis Generalforsamlingen først gennemføres i 2021,
gøres beretningen for 2020 også klar.
Beretningen lægges på hjemmesiden
• Regnskab – Freddy og Hans Jørn
Regnskabet for 2019 er klar, og kan fremsendes i næste uge. Regnskabet for 2021 udarbejdes
også så dette er klar hvis Generalforsamlingen udsættes til 2021.
Regnskabets nøgletal lægges på hjemmesiden
• Valg
Valget af lokalrådsmedlemmer afventer udfaldet af om generalforsamlingen skal afholdes,
ellers fortsættes der med nuværende bestyrelse indtil ny Generalforsamling i 2021. D.v.s. at
valgperioderne forlænges med 1år for de nuværende bestyrelsesmedlemmer.
• Evt.
3. Esbjerg/Sædding Strand colibakterier i Ho Bugt badeforbud
SFL er bevidste om, at det vil have lange udsigter før Esbjerg Kommune får renset spildevandet for E.
Coli og enterokokker.
Vi vil derfor føre en konstruktiv dialog med EK om at få fjernet overløbene og dermed få en renere
strand, således at antallet af dage med det røde flag bliver bragt ned på et minimum.
Vi finder det utilfredsstillende at det røde flag hejses, bare der har været regnvejr, og ikke på
grundlag af faktiske forhold/målinger der viser om der er en overskridelse af forurenings grænserne!!
Dette betyde samtidig, at vi fortsat arbejder for at til ledningerne til strandområdet der sker via
Møllebækken samt overfladevand skal renses for de forurenende til ledninger, samt at overløbene fra
Rensningsanlæg Vest bliver minimeret.
Dette især for at stranden kan benyttes i et større omfang til badning, men ikke mindst også for at de
mange turister ikke bliver skræmte over at området er forurenet!!
4. Din Forsyning er ved at rense å løbet fra Buntmagervej og ud til Bækken og Fourfeldtkilen v. Jarl
JT oplyste, at Din Forsyning er i gang med at etablere yderligere en kloakledning til rensningsanlæg
Vest, så der bliver dobbelt kapacitet til bortledningen af vandet.
5. Sædding Bibliotek se mail sendt til jer 24.5.20 kommer fra områdechef Ulla Visbech
Vi følger EK’s udmeldinger om åbningen af SB meget nøje.
6. Parkering på parkeringspladser i Sædding langs Ho bugt v. Hans Jørn og Max
https://www.esbjerg.dk/planer-projekter-og-trafik/parkering/bekendtgoerelse-om-standsning-ogparkering
Det er SFL’s opfattelse, at EK skal sørge for at P-bestemmelserne bliver overholdt, d.v.s. at EK
opfordres til at anmode politiet om en højere kontrolfrekvens, så vi undgår de mange polske vare/lastvogne holder på pladserne der så bruges som overnatningssteder. Det samme gælder for
Homemobils.

MF har fotodokumentation der viser de ulovlige parkeringer,
Problemstillingen tages om med EK-Teknik og miljø på førstkommende møde.
Vi vil samtidig også gerne have oplyst, hvem der udsteder/giver tilladelse til at is- og pølsevogne
bruger p-pladsen ved MVH som stadeplads?
Med hensyn til de 3 handicapvenlige bordebænke sæt som SFL har betalt for, vil vi gerne have oplyst
hvorfor disse er blevet udskiftet, uden at vi er blevet orienteret herom.
LR kontakter Mette Esbjerg herom.
7. Dialogmødet d. 12.5.20 v. Hans Jørn og Max
MF orienterede om det nylige dialogmøde og det mangelfulde referat.
Det eneste lyspunkt i forbindelse med mødet, var at det reelt blev afviklet næsten på den måde som vi
har skrevet til Borgmesteren om.
Vi vil fremover anmode indkalderen til dialogmøderne, om at vore spørgsmål på møderne bliver ført
til referat, så disse bliver fyldestgørende, og vi vil fastholde at vi senest i forbindelse med
indkaldelsen til møderne får oplysninger om hvad der foregår i vort område så vi kan tage stilling til
om hvorledes vores medvirken kan foregå, og hvilke spørgsmål vi vil have drøftet på mødet.
I øvrigt var det en positiv oplevelse af mødets gennemførelse, idet det det under vores del af mødet
kun drejede sig om de spørgsmål vi havde rejst, hvorfor denne form også er at foretrække fremover.
LR anmoder Borgmesteren om et svar på vores rejste spørgsmål omkring dialogmødernes afvikling.
8. Flere punkter til Økonomiudvalgsmødet skal indsendes inden d. 17.6.20
a) Den fremtidige biblioteksstruktur
b) Hvorledes er planerne for kloaksepareringen i Esbjerg Kommune
Colibakterier, klima, overfladevand, spildevand, badeforbud
c) Helhedsplanen for forskønnelsen af området fra Mennesket ved Havet til Psykiatrisk hospital i
Gjesing
d) Er Fovrfeld Ådal med på budgettet i 2021
e) Krebsestien. Hvornår kendes tidsplanen for realiseringen af helhedsplanen
f) Inddragelse af lokalrådene i byggeprojekter m.v.
Ordet ”Byggeprojekter” erstattes af lokalplansændringer.
g) En del af de opsatte kunstværker rund om i kommunen er blevet flyttet. Lokalrådet foreslår, at de
samles og opsættes på Mågehøjen, og der indrettes en skulpturpark. På sigt flyttes måske
kasserede skulpturer fra andre byer og lande til denne skulpturpark.
9. Datoer for møde med Byfonden og formandsmødet med kommunen.
LR meddeler Byfonden at SFL gerne vil have et møde med dem, man at vi som følge af denne Covid
19 situation gerne vil have lov til at vende tilbage med forslag med nogle mødedatoer.
Med hensyn til Formandsmøderne, da undersøger LR nærmere om dette, og spørgsmålet tages op
igen på næste møde.
10. Evt.
Vi mangler en afklaring på fortsættelsen af APP ‘en fra Esbjerg Havns historie og til vores Historiske
Rute.
LR tager kontakt til EH.

