
 
 
 

Referat den 17. marts 2022 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt og punkterne der manglende afklaring tages op når vi kommer hertil 
 

2. ”Julefrokost” 
Hotel Hjerting, onsdag den 11. maj 2022 
JT undersøger og reserverer bord hvis muligt 
 

3. Generalforsamling 
Dato 21. april 2022 kl. 19.00, mødestedet. 
Dagsorden jf. vedtægterne 
Forslag til ændring af vedtægternes § 3 
Hvis vedtagelse af forslag, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter. 
Kandidat til den ledige plads i bestyrelsen??? 
LR undersøger hvem der vil være dirigent 
 
 

4. Gudenåvej 
Punktet tages op på møde med P & B 
Vi skriver til dem og henviser til tidligere skrivelse 12. november 2021 
Det foreslås at der opsættes hastighedsregistranter. 
LR indsender, HJC laver oplæg til skrivelsen. 
 

5. Visionsrundturen den 25. maj, hvor Byrådet tager ud til Lokalsamfundet for at møde de lokale og 
lokalråd.  
Kommunen tilrettelægger, Mødested Sædding Centret. 
Vi bakker op når de kommer, og byder velkommen, men ellers må EK selv stå for arrangementet. 
 

6. Borgermøde om kommuneplan ikke i Sædding, Men i Guldager den 15. marts 
EK ønsker at Lokalrådet laver markedsføring herom 
Det er muligt at komme med kommentarer på høringsportalen senest 3. april. 
LR skriver til EK at vi gerne vil have oplysninger om hvad der sker i den nye Kommuneplan for 
så vidt angår vort område., og i så god tid 
at vi kan svare inden den 3. april. Vedlægger 2 tidligere skrivelser, HJC udarbejder oplæg 
 

7. Dialogmøde mellem S-F L og Plan & Byudviklingsudvalget den 19. april  
S-F L foreslår mødested, samt indsende forslag som ønskes drøftet med udvalget. 
Vi sender skriv vedrørende Gudenåvej 
Mågehøj, helhedsplan Forbindelse til Esbjerg strand, Mastesagen hvor står sagen. 
Der er indsendt skrivelse om forslag til mødested ved Helleanlægget på Hjertingvej/Gravlundvej 
 

8. EK, Bo trygt og Syd- og Sønderjyllands Politi inviterer til digitalt møde den 21. marts kl. 19.30 til 
20.00 
efter Oplæggene vil der være mulighed for at stille spørgsmål over chatten. 
MBF tager mødet og orienterer herom på næste møde 
 



 
9. Affalds Workshop den 29. marts, hvem deltager ?  

Tilmelding af LR som deltager. 
LR rapporterer tilbage til S-F L Efter mødet. 
 

10. Infoland 
Materiale fra Webhuset Ballum.  
LR spørger kommunen om, det er noget, der bakkes op af Esbjerg Kommune. HJC udarbejder 
oplæg 
 

11. Byfonden. 
Tages op på mødet med ØK 
 

12. Hjemmeside 
Tages op næste gang. 
 

13. Evt. 
Oplistning af sager med aktiviteter og aktør/tager aktion samt status 
LR tager teten sender ud. 


