Referat fra bestyrelsesmødet den 5. august 2020
Deltager: Lise Retbøll, Jarl Thiesen og Hans Jørn Christensen
Afbud fra: Max Frederiksen (ferie) og Freddy S. Christensen (sygdom)

1. Godkendelse af referat af sidste Lokalrådsmøde
Der var ikke kommet indsigelser til det udsendte referat.
Referatet blev godkendt.
2. Lokalplan Ådalsparken 45
Efter en kort gennemgang af dagsordenmaterialet fra Plan & Miljøudvalgets møde den 4. august, tog
vi telefonisk kontakt til udvalgsformanden. I telefonsamtalen med Karen Sandrini, fik vi oplyst at
udvalget havde besluttet at sende materialet ud i høring.
Vi gennemgår når materialet er modtaget, og tager punktet op på næste møde.
3. Esbjerg/Sædding Strand colibakterier i Ho Bugt badeforbud
Punktet tages op på næste møde, men det drøftes dog med ØK på mødet den 11. august 2020.
Vi vil dog udbede os oplysninger om samtlige datoer, hvor der har været hejst Rødt flag, og hvad
årsagen hertil har været, da vi ikke kan se, at nogen af de målinger der er foretaget overskrider
grænseværdierne, således at dette skulle udløse badeforbud??
Vi følger op på den manglende rensning. og fremkommer med forslag til vandprøveudtagninger i
både Møllebækken og Fovrfeld bæk, således at det vil være muligt, at få fastslået hvor forureningen
med E. Coli og Enterokokker opstår i disse vandløb.
Henvendelsen til EK drøftes på næste møde:
4. Status på oprensning/rørlægning af å løbet fra Buntmagervej og ud til Bækken
og Fovrfeldtkilen.
JT, oplyste af den nye ledning der også har sit udløb via Molevej er færdigetableret.
5. Sædding Bibliotek opfølgning.
LR retter henvendelse til den nye leder, for at høre om nyt i forbindelse med den videre planlægning
af optimeringen af Sædding Bibliotek.
6. Parkering på parkeringspladser i Sædding langs stranden i Sædding.
Udsættes til vi har Max tilbage!!
Manglende toiletter ved strandstien i Sædding.
Der er mange der klager over at disse toiletter er blevet lukket.
Vi. tager spørgsmålet op med ØK m.v
7. Fortsættelse af APP, Esbjerg Havn v/LR
LR tager kontakt til havnens App udvikler, for at få indsat en tekstmæssig henvisning til vores
Historiske Rute, ligesom hun retter henvendelse til Mette Esbjerg, for at på en henvisning på vores
plancher, så der henvises til havnens historieforløb.
8. Næste møde
Aftales når vi har modtaget høringsmaterialet fra EK vedrørende Ådalsparken 45.
9. Evt.
Der vat ikke noget til dette punkt.
Ref: HJC

