Referat
Fællesmøde Endrup, Grimstrup
ons. d. 5. feb. 2014
Deltagere:
Endrup - Johannes Schmidt, Troels Zenner, Henrik Christensen, Anders
Kirkegård.
Grimstrup - Per Klembo, Klaus F. Nissen, Jens Hansen, Kaspar Bruun,
Anette Munch (ref.)
2. Siden sidst fra Grimstrup
Tak fra Grimstrup Lokalråd for indbydelsen. Vi tror på vores samarbejde
og styrken med fælles front. Også omkring affaldsindsamlingen.
Undersøgelse af mulighed for forbedring af teledækning i området står pt.
stille. Næste skridt ligger hos Grimstrup lokalråd. Vi ønsker at få en
ansvarsplacering for hvem der skal sikre dækning. Dette tages op på mødet
med økonomiudvalget. Det eneste kommunen kom tilbage med ved vores
henvendelse, var at vi skulle ansøge om en placering af mast som det
første.
Der er etableret en ad hoc gruppe til implementering af en udefitness bane.
Der er bevilliget en pose penge, denne er dog først til udbetaling ved endt
projekt. Derfor er der søgt midler andre steder, samt et lån i
lokalrådskassen.
Der er nu on-linebetaling på Grimstrup-online til betaling for aktiviteter i
GIF. Der bliver oprettet kurser i foråret til nye medlemmer, samt andre der
har behov for, at lave indlæg på hjemmesiden.
Info-tavle er blevet opsat ved bogbusstoppestedet. Lokalrådet har ansvaret
for at de betingelser der er for at have en sådan overholdes. Det var
lokalråddet, der afholdte alle udgifter, samt står for vedligeholdelsen.
3. Siden sidst fra Endrup
Endrup Møllekro har skiftet forpagterpar. Det ser ud til at blive en success,
hvilket også er tiltrængt efter 5 år med årlig udskiftning pga. manglende
kapital., det skal dog siges at det altid er forbundet med udgifter ved skift,
samt at starten er op ad bakke. Der er en fornemmelse af at de er
professionelle, med en åbningstid på 11-20, skal der være en vilje til at det
skal lykkedes.

Der afholdes koncert med Bjørn og Okay d. 7/2-2014. 150 tilskuere er der
plads til, inkl. personalet iflg. brandmyndighederne.. Overskuddet går til
driften af kroen.
Til klubhuset er der bevilget penge fra LAG, 50% af udgifterne til
ombygningen. Det er hensigten at få etableret et samlingspunkt for byens
borgere med blandt andet et lokalarkiv.
Dambrugsareal skal gøres til et rekreativt område, med shelters, bænke
osv. der er dog mange regler der skal overholdes ved etablering af shelters.
4. Fælles emner iforb. med mødet med Vej & Park 20/3-14
Vi er enige om at der er et ønske om af få vores områder forskønnet ved
blandt andet byporte og eksempelvis rundkørsel. Oplagt at få “Kaj Lykke”
statuen der hen. En cykelsti ved Bramminggård bliver etableret i foråret.
Der er et ønske om at få en cykelsti fra Endrup til Korskro, samt stykket
fra rundkørslen ved motorvejen til t-kryds.
5. Fælles emner iforb. med mødet med Økonomiudvalget 14/5-14
Ejendomsskat, er det ok at vi i “udkants Danmark” skal betale de høje
skatter, når værdien af vores ejendomme falder betydeligt? Der er
bekymringer om hvorvidt vi er i stand til at trække de bedre stillede til
vores byer, når de stille går i forfald. Det kan ses på de eksempler vi har af
ejendomme som ikke bliver solgt. Vi ser det som en nødvendighed med
noget tiltrækningskraft.
- Vi vil udveksle spørgsmål til Økonomiudvalget inden de bliver indsendt.
6. Landsbyplaner - fondracing
Der ses et manglende engagement i profileringen af
Bosætningskoordinatoren, vedkomne virker ikke aktiv. Arbejdet i
Bramming står stille og i Grimstrup er det ikke ændret i forhold til sidste
år.
7. Udkants-Esbjerg
“Stemmer på kanten” vores bud på at der er noget galt i Danmark. For at
vække politikkerne, skal der muligvis et skrækscenarie til og et muligt
løsnings forslag til at vende “skuden” og få politikkerne til at reagere på
vores opråb. Vil vi ende med at blive et tiltrækningssted for det lyssky?
Det er oplandet der skal satses på, vi har så meget at byde på. De ressource
stærke er dem vi ønsker at tiltrække til vores del af kommunen. Der er kort
afstand til de store arbejdspladser og skønne naturområder.

1. Affaldsindsamling 2014
Denne er fastsat til d. 27/4-2014 kl.9:00
9. Udnyttelse af landsbypedelordningen
Grimstrup er i fuld sving med udnyttelse af ordningen ved blandt andet
forsamlingshuset og tennisbaner.
Endrup søger hjælp til pudse væggene på kroen, samt udenomsarealerne.
10. Økonomi
Grimstrup har lille beholdning tilbage efter at der er udlånt penge til Ude
fitness, betaling af infotavle, og andre løbende forbedringer.
Endrup har betalt 1/3 del af udgifterne ved hjertestarteren, der er afholdt
årsmøde og der er udgifter forbundet med hjemmesiden.
11. Samarbejde med andre lokalråd??
Der er en invitation fra Bramming lokalråd til et samarbejde, dette møde
stiller Endrup med 2 personer til (Ikke navngivne) og Grimstrup med en
person (Per Klembo)
Der har allerede været et samarbejde med Vejrup ang. busforbindelser.
12. Forslag om at etablere Grimstrup og Endrup (krat og å) som fælles
udflugtsmål for kommunens skoler. - Jens vil arbejde på sagen og se i
retning af mulighed for trampestier. Forslag som inddragelse af blandt
andet Apps til smartfons, så vi kommer med på de direkte søgninger.
13. Evt. / Udveksling af gode ideer (kaffe)
Fokusområde på at der er vejnavne sammenfald. Vi er ikke til at finde hvis
det ikke er entydigt hvor vejen er beliggende. Forslag i luften.... nyt
postnummer til Grimstrup (Esbjerg Nord)
Der kommer i den nærmeste fremtid en større transformerstation ved
Endrup. Det bliver en stor bygning hvad og hvordan forholder man sig til
det?
Tak for et særdeles godt og konstruktivt møde, vi ser frem til næste år med
møde indkaldt af Grimstrup.

