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Referat af møde i arbejdsgruppen for dambrugsarealet i Endrup 

den 24. juli 2013 

 
Formålet med dette møde i arbejdsgruppen (m.fl.) var at foretage en 
prioritering af de økonomiske midler, der forventes at være til rådighed, 
når udgifter til entreprenør og rådgiver er dækket. 
 
Deltagere i mødet 

Johannes Schmidt Formand for Endrup Lokalråd 
Mogens Præst Formand for Samlingsstedet og medlem af 

Endrup Lokalråd 
Lars Brinch Thygesen Medlem af arbejdsgruppen 
Anders Kiekegaard Medlem af Endrup Lokalråd 
Jørn Mortensen Medlem af Endrup Lokalråd 
Kaj Mortensen Medlem af Endrup Lokalråd og arbejdsgruppen 
Else Marie Christensen Nabo til dambrugsarealet 
Therodor Schmidt Lokal interesseret 
Anne Christine Bang Projektleder Esbjerg Kommune 
 
På mødet redegjorde Anne Christine Bang for anlægsarbejdets status på 
dambrugsarealet. Arbejdet forløber indtil videre efter planen, men tørvejr 
er en forudsætning for anlæg af søen.  
 
Ligeledes talte vi om finansiering af projektet, såvel selve anlægsarbejdet 
som de rekreative tiltag. Anne Christine Bang fortalte kort, at der før op-
start på dambrugsarealet stod 1.471.650 kr. på budgettet til afholdelse 
af samtlige udgifter. Det betyder, at der er cirka 400.000 kr. til de rekre-
ative elementer under forudsætning af, at der ikke tilstøder uforudsigeli-
ge store ekstra-arbejder undervejs i anlægsperioden. 
 
Der var generel enighed blandt repræsentanterne fra Endrup om, at nog-
le af de indhentede priser er for høje, og at man kan få mere for pengene 
ved at indhente alternative tilbud eller bidrage med frivillig arbejdskraft. 
Der var endvidere ønske om, at afholde et møde efter sommerferieperio-
den med deltagelse af Vej & Parkchef Peter Nebeling og den tekniske 
direktør Hans Kjær fra Esbjerg Kommune for at høre til muligheden for 
en yderligere bevilling til de manglende rekreative elementer. Anne Chri-
stine Bang fortalte, at der efter projektets afslag fra LAG er ansøgt om 
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yderligere 16 fonde, i samarbejde med kommunens fundraiser, som for-
søg på at skaffe yderligere finansiering. 
 
På mødet kom vi frem til følgende beslutninger: 
 
• Der var enighed om, at stier og parkeringsarealer skal prioriteres 

som de væsentligste rekreative elementer. Disse poster er omfattet 
af entreprenørens tilbud som tillægsarbejder og kan således sættes i 
gang i umiddelbar forlængelse af det igangværende jordarbejde på 
dambrugsarealet.  
 

• Borgerne i Endrup forestår selv oprydning og opfyldning af indløbs-
kanalen på kroens areal. Derved er arealet ikke længere til salg for 
Esbjerg Kommune. Forud for arbejdets igangsættelse skal arbejds-
gruppen kontakte Lisbeth Tygesen fra Esbjerg Kommune for vejled-
ning om bortskaffelse af jernbanesveller og asbestplader samt even-
tuel tilladelse til jordflytning, således at arbejdet ikke udføres i strid 
med den gældende lovgivning. Hun kan kontaktes fra den 30. juli på 
telefon 76165133 eller e-mail lihy@esbjergkommune.dk. 

 
• Anne Christine Bang undersøger, om Esbjerg Kommunes Børn & Kul-

tur har mulighed for at medfinansiere sheltere og bålplads. Ligeledes 
gøres kommunens fundraiser opmærksom på Lida og Oskar Nielsens 
fond, der har en tilknytning til Endrup. 

 
• Anne Christine Bang undersøger, om entreprenøren har foretaget 

jordfyld på puklen mellem Bygaden og Sneum Å. 
 

• Anne Christine Bang tager kontakt til Marie Muxoll, som står for ved-
ligehold af kommunens arealer i Endrup for at høre, om ejerne af 
Bygaden 40, 42 og 68c må fælde buskads og træer på dambrugsare-
alet ud for deres ejendomme. Det nævnes samtidig, uden relevans 
for projektet, at den nuværende græsslåning i Endrup ikke er til-
fredsstillende. 


