
 

 
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 03.11.2020 
 
             Deltager: Lise Retbøll (LR), Jarl Thiesen (JT), Hans Jørn Christensen (HJC) og Max Frederiksen (MF)  
             Afbud fra: Freddy S. Christensen (FSC) 
  

1. Godkendelse af referat af det sidste møde i Lokalrådet 
Referatet fra 7. september 2050, blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på løse ender, henvendelser, igangværende sager m.v.  
Manglende/for sene betalinger af regninger m.v. 
MF kontakter FSC og oplyser, at Bestyrelsen har besluttet at tilbyde FSC hjælp i denne svære 
periode, dette betyder at Max indsættes som medhjælper og derfor skal have adgang til banken og 
FSC skal fortælle Max hvilke leverandører m.v. der kommer regninger/fakturaer fra og så sørge 
for at Max får tilsendt disse regninger, så MF sikrer at de bliver betalt rettidig. 
Det skal pointeres, at der er tale om en midlertidig foranstaltning. 
JT meddeler Webitall, at regninger og kontoudtog fremover/indtil videre skal sendes til MF. 
  
A. Ansøgning Lokale projekter. 

LR tager kontakt til Diana Mose Olsen Esbjerg Kommune, for evt. at få afklaret hvad det er 
der efterspørges i vores ansøgning, så vi kan udarbejde en fyldestgørende ansøgning inden 
April 2021. 
 

B. Dialogmøde med Teknik og Miljø 11.01.2021 kl. 16.00. (Mødestedet) 
LR meddeler at vi har følgende punkter: 
1)  Gudenåvej (opfølgning) 
2)  P-forholdene langs Sædding Strandvej, mod vandet (Hvad er status for nuværende) 
3)  Lyskryds ved/fra Håndværkerkvarteret til Sædding Ringvej 
Hele bestyrelsen deltager i mødet i det omfang dette er muligt. 
 

C. Tilflytter- og bosætnings film 
Vi har modtaget tilbud fra AD-Media Danmark, der vil lave en tilflytter- og bosætningsfilm, 
vederlagsfrit for SFL.  
SFL sender tilbuddet videre til Esbjerg Kommune, idet dette må være en kommunal opgave, 
og for at sikre, at indholdet er noget der kan godkendes af Esbjerg Kommune. SFL vil gerne 
deltage i en evt. udarbejdelse!! 
 

D. Fortsættelse af renovering af sti fra gravlundvej til Parkvej langs engområdet. 
(Forespørgsel fra en borger til SFL) 
Renoveringen er en del af Helhedsplanen, men 
LR sørger for at forespørgslen sendes til Mette Esbjerg, da det er hende det henhører under og 
derfor bør besvare henvendelsen! 

 
3. Ådalsparken 45 

Afventer svar fra Esbjerg Kommune på vores henvendelse om udsættelse. 
Alt efter hvilket svar vi måtte modtage, tager vi stilling til det videre forløb 
 
 

4. Evt. 
Der var intet til dette punkt. 
 

5. Næste Møde 
Aftales når vi har fået svar fra EK på punkt 3, eller der kommer andre presserende ting. 

 


