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Dagsorden/referat: 
 
 

1. Samlingsstedet Endrup Møllekro:  
Lokalrådet har i forbindelse med fiskesøen, snæbelprojektet samt dam-
brugsarealet ikke fået megen information om status for de tre områder.  
 

 Er der truffet en endelig beslutning angående åens tracé?  
Lokalrådet 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 Samlings-
stedet forpligter sig til, at vedligeholde det omtalte område?  

Lokalrådet har gennem hele forløbet altid hørt, at Esbjerg Kommune ikke 
ønsker, at påtage sig driftsomkostninger. Dette er man her ude over, hvis 
Samlingsstedet Endrup Møllekro overtager vedligeholdelsen. Der er så 
helle ikke tale om en vederlagsfri overdragelse. Det er for indbyggerne i 
Endrup vigtigt, at der fortsat er aktivitet i lokalområdet, hvilket ovenan-
førte 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 dambrugs-
arealet?  

Lokalrådet er af kommunens embedsmænd blevet lovet, at blive hørt, når 
en plan skal udarbejdes. Der er blevet informeret om, at der skal placeres 
borde/bænke grill-/bålpladser samt shelters. Det undrer Lokalrådet, at 
denne planlægning ikke er sat i gang fra kommunens side. Lokalrådet har 
erfaret, 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 natur-
klagenævnets afgørelse er truffet.  

 
 Hvornår kan det forventes at entreprenørerne går i gang?  

 
Referat: 
Det er ikke Kommunen, der er myndighed med hensyn til at give fisketil-
ladse på det kommende stryg, men derimod Fiskeridirektoratet. 
 
Når der kommer en afgørelse fra Naturklagenævnet vil arbejdet gå i gang 
hurtigst muligt.  
 
Lokalrådet efterspurgte en tidsplan for arbejdet fra det tidspunkt, hvor 
Naturklagenævnet har truffet sin afgørelse. Vej & Park sender en tidsplan 
til Lokalrådet. 
 
Teknik & Forsyning vil afholde et møde i lokalområdet hurtigst muligt 
efter at Naturklagenævnet har truffet afgørelse, hvor Lokalrådet inviteres, 
 
Med hensyn til etablering af shelters m.v. på dambrugsarealet, oplever 
Lokalrådet, at der bliver trukket i land i forhold til det tidligere lovet. Nu 
hedder det sig, at der etableres så meget, der er penge til. 
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Det undersøges i forvaltningen, hvorfor der skæres ned. 
 
Lokalrådet har fået bevilget 60.000 kr. om året til Endrup Møllekro i 2012 
– 2014. Lokalrådet er derfor uforstående overfor, hvorfor de skal søge om 
tilskuddet hvert år.  
 
Det er en generel regel, at foreninger, institutioner m.v., der modtager 
tilskud fra Esbjerg Kommune, hvert år skal indsende budget samt til-
skudsansøgning. Baggrunden for dette er at give Kommunen mulighed 
for som myndighed at leve op til sin tilsynsforpligtigelse med de givne 
tilskud. Dette tilsyn skal bl.a. sikre, at midlerne anvendes til det formål, 
de er givet til. For Endrup Møllekro betyder det bl.a., at midlerne skal 
anvendes til kulturelle formål og ikke krodrift. 
 
 

2. Cykelstier Bramming- Endrup og Grimstrup-Endrup 
Lokalrådet ønsker at diskutere cykelstier, både mellem Bramming og 
Endrup, og Grimstrup og Endrup.  
 
Referat: 
Lokalrådet understregede vigtigheden af at få etableret en cykelsti mel-
lem Grimstrup og Endrup. 
 
Vej & Park giver Lokalrådet en tilbagemelding om, hvordan cykelstien er 
prioriteret i cykelstiplanen. 
 

3. Offentlig transport 
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 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 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: 
Hvis Sydtrafik nedlægger rute 48, vil sagen blive behandlet i Teknik & 
Forsyning. 
 
Økonomiudvalget arbejder for at få Sydtrafik til at ændre linjeføringen af 
rute 148, så den i stedet for at køre via motorvejen kører gennem Vejrup, 
Endrup og Grimstrup. 
 
Økonomiudvalget opfordrede Lokalrådet til at hjælpe til med at udbrede 
kendskabet til Flexbussen. Når der er blevet udarbejdet en folder om 
flexbussen sendes den til alle de lokalråd, hvis område er omfattet af 
Flexbusordningen. 
 

4. Nedlæggelse af afstemningssteder 
Lokalrådet ser med bekymring på de tiltag der foregår omkring centrali-
sering og digitalisering af valgprocedurerne. Lokalrådet ønsker at bevare 
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traditionen og det lokale islæt – at bevare det lokale afstemningssted og 
at lokale valgstyrere har ansvaret for afvikling af valg på en tillidsvæk-
kende måde.  
 
Referat: 
Intet 
 

5. Eventuelt 
 
Referat: 
A/ Lokalrådet vil gerne have udsmykket rundkørslen i Størsbøl, men har 
på mødet med Vej & Park fået oplyst, at dette ikke kan lade sig gøre af 
trafiksikkerhedsmæssige årsager, hvilket Lokalrådet ikke kan forstå.  
 
Økonomiudvalget oplyste, at dette emne ikke har været politisk behand-
let og opfordrede Lokalrådet til at fremsende sagen til Teknik & Forsy-
ning. 
 
B/ Lokalrådet oplyste at fodbolboldbanerne i Endrup er så oversvømme-
de, at de ikke er egnede til formålet. Sagen tages med til budgetdrøftel-
serne som et udviklingsforslag. 
 
Lokalrådet har ikke fået den tilbagemelding om sagen, som de har for-
ventet. 
 
Tilbagemelding vedr. fodboldbanerne: 
Vej & Park har været på besigtigelse på fodboldbanerne og konstateret, 
at specielt den ene bane er meget oversvømmet, men den anden trænger 
også til dræning. Entreprenørafdelingen er i gang med at udarbejde en 
vurdering af omkostningerne med henblik på, at sagen kan indgå i bud-
getdrøftelserne som et udviklingsforslag. 
 


