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Referat: 

 

 

1.Endrup lokalråd ønsker at diskutere teledækningen i Endrup og 

omegn.  

 

Referat 

Esbjerg Kommune har ikke indflydelse på selve teledækningen. Kommu-

nen skal alene foretage en sagsbehandling efter plan- og byggelovgivnin-

gen. 

Kommunen er interesseret i at fjerne de huller i mobildækningen, der 

findes. Sammen med KL forsøges det at påvirke staten og teleselskaber-

ne til at udbedre mangler. 

 

I øvrigt opfordres brugerne til at presse teleselskaberne til at forbedre 

mobildækningen. 

 

 

2. Folketingets nyligt vedtagne nedrivningspulje. 

Gælder puljen også i Endrup og omegn? 

 

Referat 

Der er kun tale om et forslag, som pt. ikke er vedtaget. I fald forslaget 

bliver vedtaget, skal Byrådet afsætte midler til at dække den kommunale 

del af omkostningen. 

Hvis forslaget vedtages, og der afsættes midler, vil de kunne anvendes i 

Endrup 

 

 

3. Byggegrunde i Endrup 

Byggegrunde i Endrup er medtaget i landsbyplanen, men dette er kun et 

idekatalog. Lokalrådet håber, at det igen bliver attraktivt at bo i Endrup, 

når Sneum Å projektet og dambrugsarealet engang er færdiggjort. Så vil 

det jo være fint, hvis der var ledige byggegrunde. Hvem gør så hvad? 

 

Referat 

Der er ingen byggegrunde til salg i Endrup. I kommunens byggemod-

ningsplan er der medtaget et areal nord for byen, der kan udstykkes fra 

2014. 

 

LR oplyste, at arealet er ejet af et ældre ægtepar, og de opfordrede 

kommunen til at være opmærksomme, hvis arealet sættes til salg. 

 

Området er udlagt til boligformål i Kommuneplanen. Der er udarbejdet et 

udkast til en ny lokalplan, der er sat i bero indtil vedtagelsen af landsby-

planen. Efter vedtagelse af lokalplanen vil kommunen tage skridt til op-

køb af jorden. 

 

4: Endrup Møllekro og dambrugsarealet 

Bestyrelsen bag Endrup Møllekro er glade for bevillingen på de 60.000kr. 

hvert år fra 2012-2014, som en erstatning for de manglende indtægter 

fra fiskesøen. Opgaven for bestyrelsen omkring kroen består i at få nye 

aktiviteter i gang - evt. på dambrugsarealet - som giver en tilsvarende 
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indtægt. Men da arealet stadig ser miserabelt ud, søger de hermed en 

forlængelse af bevillingen på et år. 

 

Referat 

Økonomiudvalget har ikke forholdt sig til, hvorvidt bevillingen kan for-

længes med et år. Hvis det i løbet af 2014 viser sig at være behov for en 

forlængelse, opfordres LR (bestyrelsen for kroen) til at sende en ansøg-

ning til kommunen herom. 

 

 

5: Cykelstier 

Som ved tidligere møder med Økonomiudvalget ønsker Lokalrådet at 

gøre opmærksom på behovet for cykelstier - sikker skolevej mellem 

Endrup og Grimstrup og mellem Endrup og Bramming. Der ud over vil 

Lokalrådet også gerne diskutere/foreslå, at der i disse krisetider evt. 

etableres "discount cykelstier" i lighed med cykelstien langs Størsbølvej, 

så Kommunen kan få flere cykelstier etableret for de samme penge. 

 

Referat 

Økonomiudvalget mener ikke at etablering af cykelstier i en discountud-

gave er en god ide. 

 

LR efterlyste en langtidsplan for, hvornår nye cykelstier i kommunen vil 

blive etableret. Økonomiudvalget oplyste, at en sådan ikke findes, da der 

ofte vil opstå nye behov, der påvirker, hvornår de forskellige cykelstier 

kan etableres. 

 

LR spurgte til, om det vil fremme etableringen af cykelstier i deres områ-

de, hvis de får lodsejerne til at afgive jord til cykelstierne. Økonomiud-

valget oplyste, at dette alt andet lige vil fremme mulighederne for at få 

etableret cykelstierne hurtigere. 

 

 

6: Landsbypedel 

Giver de nye regler for aktivering mulighed for oprettelse af en stilling 

som "landsbypedel"? 

 

Referat 

”Seniorjobbere” forventes bedre at kunne fungere som landsbypedeller 

end ”nyttejobbere” bl.a. fordi denne ordning kan give en større kontinui-

tet i landsbypedelfunktion, hvilket der er behov for. 

 

I fald der ”ansættes” landsbypedeller på baggrund af seniorjobordningen, 

skal det afklares, hvilke typer af opgaver landsbypedellerne må løse, da 

de ikke må overtage arbejdet fra en ordinært ansat eller udføre arbejde, 

som en virksomhed er antaget til at udføre. 

 

Her ud over vil der være en række andre forhold, der skal afklares inden, 

der ”ansættes” landsbypedeller.  

 

 

7: Offentlig transport 

I lighed med den trend, der vises fra den nuværende regering omkring 

øget fokus på forbedring af de offentlige transportmidler, ønsker Endrup 
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Lokalråd at høre Økonomiudvalgets holdning til forbedringer/fortsat op-

retholdelse af det offentlige transportsystem i kommunens yderområder. 

 

Helt konkret, hvorledes vil Kommunen forholde sig, hvis Region Syd be-

slutter ikke længere økonomisk at understøtte rute 48 mellem Vejen og 

Esbjerg? 

 

Hvis Kommunen i den situation vælger ikke at understøtte rute 48, vil 

det ikke længere være muligt for borgerne i Endrup samt opland at 

komme til hverken Esbjerg eller Vejen. Hvilket alternativ vil Esbjerg 

Kommune kunne give borgerne for at komme til kommunens hovedby? 

 

Referat 

Regionen har udarbejdet et oplæg til besparelser på ruterne 148 og 144. 

Oplægget går bl.a. på, at rute 148 nedlægges fra december 2013. 

 

Til gengæld omlægges rute 144 således, at der køres mellem Vejrup og 

Esbjerg ad hovedvejen og dermed erstatter rute 148 på denne stræk-

ning.  Regionen har ikke truffet beslutning omkring ovennævnte oplæg. 

 

LR er tilfreds med oplægget bortset fra, at det kan skabe problemer i 

forhold til de unge fra området, der går på Vejen Gymnasium, hvis rute 

148 nedlægges.. Denne problemstilling forventes der at blive taget hånd 

om. 

 

LR udtrykte tilfredshed med flexbusordningen. 

 

 

8: Udsmykning af rundkørsel ved frakørsel 72 

Af referatet fra sidste års møde med Vej & Park fremgår, at Esbjerg 

Kommune har den holdning, at der ikke skal være udsmykning af rund-

kørslen. I referatet fra mødet med Økonomiudvalget står der: "DET er 

ikke politisk behandlet.". Endrup Lokalråd ønsker forsat, at der bliver 

etableret udsmykning, gerne i en eller anden form for samarbejde, såle-

des at muligheden for at promovere Bramming, Esbjerg og Endrup bliver 

udnyttet. 

 

Referat 

Lokalrådet blev opfordret til at sende sagen til Teknik & Forsyningsudval-

get, så sagen kan blive politisk behandlet. 

 

 

9: Bliver der stillet en "fundraiser" til rådighed fra kommunen til 

at søge midler til gennemførelse af landsbyplanen? 

 

Referat 

Der er ansat en fundraiser pr. 1. maj 2013, der vil besøge lokalrådene / 

formændene for lokalrådene i den kommende tid. 

 

 

10: Afstemningssted i Endrup 

Lokalrådet beklager, at valgstedet i Endrup er lukket. Er det en mulighed 

at indrette bogbussen  som mobilt valgsted som et tilbud til ældre med-

borgere? 
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Referat 

Bogbussen kan ikke anvendes som mobilt valgsted på valgdagen, da 

valgsteder skal være åbent fra kl. 9.00 til 20.00 på valgdagen. Bogbus-

sen kan inden valgdagen anvendes til brug for afgivning af brevstemmer. 

 

I øvrigt blev det oplyst, at hvis der er vælgere, der har svært ved at 

komme til valgstedet, kan de søge om at afgive brevstemme fra hjem-

met. 

 

 

11: Eventuelt 

 

Referat 

Lokalrådet opfordrede til, at referatet fra mødet sendes hurtigere ud end 

sidste år. 

 

Det kan oplyses, at referatet blev udsendt den 14. juni 2012 samtidigt 

med alle referaterne fra sidste års lokalrådsmøder. Mødet mellem Endrup 

Lokalråd og Økonomiudvalget blev afholdt den 26. april 2012. 

 

Referaterne udsendes fortløbende i år. 

 


