Referat fra bestyrelsesmødet den 2. september 2021
Deltager: Lise Retbøll (LR), Jarl Thiesen (JT), Max B. Frederiksen (MBF) og Hans Jørn Christensen (HJC)(ref.)
Afbud fra: Freddy S. Christensen (FSC)

1. Godkendelse af referatet af Lokalrådsmødet d. 2. juni 2021
Referatet blev godkendt

2. Mødet med borgmester Jesper Frost og Diana Mose Olsen v. Hans Jørn
HJC gav en orientering fra mødet. Orienteringen blev suppleret af LR og JT.
3.

Området omkring ”Mennesket ved Havet” bl.a. handicapbordene og Beach
volleybanen
LR har taget kontakt til Handicaprådet, for at få dem til at vurdere handicap venligheden af området ved
Mennesket ved Havet. Foreningen vender tilbage med deres vurdering.
LR har haft kontakt til SGI-Idræt om dagen, Volleyball, der oplyser, at banen er sandet til, hvorfor sandet
skal graves væk, ligesom banemarkeringen mangler og skal genetableres. LR kontakter EK herom, og
meddeler hvem EK kan kontakte hos SGI Volleyball for oplysninger om selve banen.
Anmode om aktindsigt vedrørende Kystdirektoratets afslag på indretningen af området, jf. ME’s maiilsvar.
Borde/Bænke spørgsmålet afventer Handicaprådets tilbagemelding
HJC udarbejder oplæg til aktindsigtsskrivelse.

4. Forurening Ho Bugt
Afventer varslingssystemets afklaring.
HJC laver en opsamling af antallet af dage med røde flag til næste møde.
5.

Valgmøde
Der er Kommunevalg den 16. november 2021.
LR kontaktede Sarah Nørris, for at høre om der ville være stemning for at der blev afholdt et vælgermøde
her i Sædding.
LR modtager oversigt over allerede planlagte møder, hvorefter LR kontakter de politiske partier for at
deltage i et møde der skal afholdes på Centertorvet i Sædding Centret.
Når vi ved nærmere udmeldes der en dato for mødet.

6. Hjemmesiden
Skal vi have link til foreninger m.v. i vort område?
Drøftes på næste møde.

7. Facebook
MBF redegjorde for siden Højhuse i Sædding, der nu er sat på standby, så der ikke længere kan skrives på
siden, men alle data bevares.
Vores egen Facebook side følges.

8. Næste møde
Afventer svar på pkt. 3 og 5

9. Autocampere på P-pladserne ved Sædding Strand.
LR udarbejder brev til EK, hvor vi foreslår at der indrettes en plads til Autocampere på Esbjerg Strand med
alle de fornødne faciliteter, da dette vil være det bedste og billigste sted for Kommunen at etablere en sådan
plads.
10.

Evt.
LR har haft udlæg til plakater i forbindelse med Welcome september.
På næste ønskeseddel til EK skal vi have Cykelsti forlængelse på parkvej så denne går helt frem til
Tarphagevejen

