
 

Emner til dagsorden vedr. møde med økonomiudvalget (Esbjerg Kommune). 
Torsdag den 26. april 2012 

 
Rundkørsel i Størsbøl.  
Endrup Lokalråd ønsker at høre, hvordan det går med vores ansøgning om udsmykning af rundkørslen i 
Størsbøl.  
Her i Vester Nykirke Sogn kunne vi godt tænke os, at få rundkørslen udsmykket, og gerne med en skulptur, 
og stenbelægning, så den bliver vedligeholdelsesfri, så det bliver en engangsydelse for Esbjerg kommune.  
Vi har også en idé om, hvilken skulptur det måske kunne være, (noget der symboliser fiskerihavnen i 
Esbjerg, noget der relaterer til Sneum Å eller ” Tro, Håb og Kærlighed.”)  
Vi tror det kan have en stor signalværdi for Esbjerg Kommune og for os der bor i området.  
 

 
Figur 1 Eksempel på skulptur af en laks 

Mvh Carsten  

 
Samlingsstedet Endrup Møllekro:  
Vi er kommunen meget taknemmelig for tilsagnet om, at den i årene 2012, 13 og 14 vil yde foreningen et 
tilskud for hvert af årene på kr. 60.000,-, som kompensation for tabet af de indtægter, der tidligere kom fra 
salg af fiskekort til fiskesøen. Vi har allerede på nuværende tidspunkt modtaget kr. 60.000,- for 2012.  
Vi har i forbindelse med fiskesøen, snæbelprojektet samt dambrugsarealet ikke fået megen information om 
status for de tre områder. (Nedenanførte skal ikke betragtes som et surt opstød, men udelukkende fordi vi 
er interesseret i vores lokalområde).  
Er der truffet en endelig beslutning angående åens tracé?  
Vi har tidligere forhørt os om muligheden for at få overdraget fiskeretten på det stykke af åen, hvor 
kommunen er lodsejer. Udvalget har meddelt os, at den ikke vederlagsfrit kan overdrage fiskeretten på det 
omtalte område, da der ikke er hjemmel for en sådan overdragelse.  
Er der mulighed for en overdragelse af fiskeretten, hvis Samlingsstedet forpligter sig til, at vedligeholde 
det omtalte område?  
Vi har gennem hele forløbet altid hørt, at Esbjerg Kommune ikke har det godt med, at påtage sig driftsom- 
kostninger. Dette er man her ude over, hvis sund fornuft får lov til at regere og Samlingsstedet Endrup 
Møllekro overtager vedligeholdelsen. Der er så helle ikke tale om en vederlagsfri overdragelse.  



Det er for os der bor i Endrup vigtigt, at der fortsat er aktivitet i lokalområdet, hvilket ovenanførte kan 
medvirke til. Det er vigtigt, at også mennesket, eksempelvis skoleelever fra de nærliggende skoler, kan 
færdes i naturen (langs en å og rundt om en sø) og ikke, at man kun prioriterer snæblen.  
 
Er der på nuværende tidspunkt udarbejdet en plan for dambrugsarealet?  
Vi er af kommunens embedsmænd blevet lovet, at blive taget med på råd, når en sådan plan skal 
udarbejdes. Der er blevet informeret om, at der skal placeres borde/bænke grill-/bålpladser samt sheltere. 
Det undrer os, at denne planlægning ikke er sat i gang fra kommunens side. Vi erfarer, at mange af 
områdets beboere er utilfredse med, at se på det kedelige areal ved det tidligere dambrugsareal.  
 
Kan foreningen fortsat drive/vedligeholde fiskesøen indtil naturklagenævnets afgørelse er truffet.  
Hvornår kan det forventes at entreprenørerne går i gang?  
Mvh Mogens  

 
På grund af de store regnmængder er vore fodbold- håndbold- og krocketbaner næsten ubrugelige, vi vil 
derfor opfordre Esbjerg Kommune til at foretage dræning og/ eller reetablere grøften der blev rørlagt for 
nogle år siden.  
Mvh Jørn  

 
Vi vil gerne diskutere cykelstier, både mellem Bramming og Endrup, og Grimstrup og Endrup. Yderligere 
argumentation fremsendes senere.  
Mvh Henrik  

 
I lighed med den trend, der vises fra den nuværende regering omkring øget fokus på forbedring af de 
offentlige transportmidler, ønsker Endrup Lokalråd at høre Økonomiudvalgets holdning til 
forbedringer/fortsat opretholdelse af det offentlige transportsystem i kommunens yderområder. 
  
Helt konkret, hvorledes vil kommunen forholde sig, hvis Region Syd beslutter ikke længere økonomisk at 
understøtte rute 48 mellem Vejen og Esbjerg? 
  
Hvis kommunen 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? 
Mvh Troels  

 
Nedlæggelse af valgsteder: vi ser med bekymring på de tiltag der foregår omkring centralisering og 
digitalisering af valgprocedurerne. Vi ønsker at bevare traditionen og det lokale islæt – at bevare det lokale 
valgsted og at lokale valgstyrere har ansvaret for afvikling af valg på en tillidsvækkende måde.  
Mvh Johannes 

 


