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Årsmøde 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent - Lokalrådet foreslår Børge Ottosen

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Indsatsområder

5. Indkomne forslag

6. Valg af lokalrådsmedlemmer 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

I henhold til dagsordenen skal vi vælge en Dirigent til dette møde
Lokalrådet vil gerne foreslå Børge Ottosen
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Tak for ordet
Jeg vil gennemgå de aktiviteter der har været i Grimstrup Lokalråd 2022
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Nu har vi endeligt fået lavet en ny brugerflade til vores hjemmeside. Vi håber at den 
herefter bliver opdateret og brugt mere. Robert vil fortælle mere under pkt. 4 
indsatsområde.
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Sankt Hans Aften blev afholdt på Kratpladsen som vi plejer. Der var snobrød til børnene 

sponseret at Højvangs bageri – TAK.

Der var mulighed for at købe drikkevarer og kage, som folk selv skulle betale via Mobil 

Pay, det må siges at det fungere rigtig fint.

TAK til kagebagerne.

Steve Lindhard skolelederen på Egekratskolen hold en rigtig fin båltale hvor han fortale 

om dagens gang på skolen. Mange tak til ham.

Grene til bålet blev leveret af Henning Just og han stod også for oprydningen 

efterfølgende. TAK

Det er rigtig dejligt at så mange kommer forbi og deltager i Sankt Hans aften. TAK til 

byens borger.
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Projektet indeholder 

1. 2 afmærkede stier i skoven en på 1,5 km og en på 5 km.

2. Sti grus på 1,50 km ruten, så det er nemmere at komme rundt med 

barnevogn eller lignende.

3. 2 Shelter ved Grimshytte er opsat, der kommer også et muldtoilet.

4. Bord/bænke sæt og bænk på 5 km ruten.

5. Skilte som fortæller noget om skoven på vejen rundt på de 2 

afmærkede stier.

Projektet indeholder 
1. 2 afmærkede stier i skoven en på 1,5 km og en på 5 km.
2. Sti grus på 1,50 km ruten, så det er nemmere at komme rundt med barnevogn eller 
lignende.
2 Shelter ved Grimshytte er opsat, der kommer også et muldtoilet.
3. 4. Bord/bænke sæt og bænk på 5 km ruten.
5. Skilte som fortæller noget om skoven på vejen rundt på de 2 afmærkede stier.

Projektet forventes helt færdigt i foråret 2023
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Budget for etablering af skovstier i Egekrattet

Vi har via fonde fået 181.800,- til stiprojekt i skoven. 
De 2 fonde som der har givet penge er:
Friluftsrådet (90.800,-)
Puljen til lokaleprojekter 91.000,- (Esbjerg Kommune). 
Det er vi selvfølgelig super glade for, men der altid et men☺. Esbjerg kommune har 
allerede indsat de 91.000,- men frilufterådet udbetaler først pengene når projektet er 
færdig.
Derfor har vi hørt Støtteforeningen og GIF om de har mulighed for at låne os pengene.
Støtte foreningen har nikket ja til 50.000,-
GIF med 40.800,-
Tusind tak for hjælpen.
Vi får dog en udfordring med at holde budgettet på grund af de prisstigninger vi 
forventer at se. Eksempelvis er prisen for projektets stigrus steget 5.750,- allerede nu. 
(88.750,-)

Shelters og bordbænke sæt har holdt prisen
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TAK til Vejrup Andel for at støtte Grimstrup Lokalråd med 5000,- igen i år.
Husk at vi støtter os selv ved at handle ved OK.
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Transportcenter ved Korskroen

Transport center har vi haft på dagsorden med Plan og Byudviklingsudvalget.
Da vi er bekymret for tung trafik i og omkring byen. Vi er blevet lovet af Esbjerg 
Kommune at de giver os besked når der kommer nyt fra deres side. De vil tage vores 
bekymring med til Vejdirektoratet.
Det er vejdirektoratet der er vejmyndighed på rundkørslen og Tingvejen og derfor håber 
vi også at bliver orienteret derfra. Indtil dags dato har vi ikke hørt mere.
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April festival blev afholdt den 27. marts – 3. april i Esbjerg kommune. Lokalrådet 
tilmeldte sig en offentlig forestilling, så hele byen havde mulighed for at komme i 
teateret. Det var der heldigvis nogle der benyttede sig af. Det var en rigtig god 
oplevelse.. Lars Danmark fra Roust
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Rundvisning på biogasanlæg ved Korskroen  - meget interessant rundvisning, ærgerligt 
der kun kom ca. 8 personer. Biogasanlægget siger normalt nej til rundvisninger, vi fik et 
ja da det var et lokalt arrangement og de vil gerne i dialog med borgerne i lokalområdet. 
Måske vil vi spørge igen.
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Affaldsindsamling dejlig at byens borger deltager. I år var det med morgenmad. 
Rundstykkerne - sponseret af Højvangs bageri. TAK
De sidste par år har mængden af affald været faldene så det nytter noget at komme 
afsted hvert år.
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Eftersom at de eksisterende legeredskaber var begyndt at rådne har Esbjerg Kommune 
fjernet dem. På billedet kan vi se at der er kommet en ny ”Giraf”. Nye legeredskaber 
bliver opsat på legepladsen i 2023 af Esbjerg Kommune.
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Fjernvarme kommer til byen. Robert vil fortælle mere om det under pkt 4, 
Indsatsområde.
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Visionsmøde på Kratpladsen den 7. juni 2022. Hvor de 3 byråds medlemmer Henning 

Ravn, Hans Erik Andersen og Anders Rohr Jørgensen samt yderligere 2 ansatte fra 

Esbjerg Kommunes.

Derudover var der en kaffevogn på besøg.

Det var rigtig dejligt at der kom nogle Grimstrup borgere forbi og fik svar på deres 

spørgsmål eller bare fik en snak.

Der blev bl.a. talt om Skolen, Transportcenter alternative energiformer og meget andet.
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Nærmiljø i
Grimstrup

• Blomsterkummer

• Julelys

• PedelTeamet

• Tilflyttere

Blomster kummer igen i år. 2 kummer på skolen område og i ved Skovbrynet og en ved 

busstoppestedet på Grimstrup Hovedvej. TAK til pedel gruppen for at vande dem. 

Julelys bliver opsat i lygtepælene i år som de plejer men juletræerne bliver IKKE opsat, 

da vi ikke vil spørge de private om strøm.

Pedel Teamet Grimstrup gør et kanonstykke arbejde for vores by. Her nogle ting jeg 

kender til:

1. Opstamme træer og gøre det pænt ved forsamlingshuset

2. Male bænke på Kratpladsen

3. Rydde til stien som der skal stigrus på i skoven

4. Vande blomsterkummer

5. Reparere basket kurve og bander på multi-banen

6. Opsætning af julepynt i lygtepæle langs

7. klipning af græs ved udefitness

8. pleje og vedligehold af kratpladsen

9. forårs klargøre og vedligehold ved tennis anlægget

Tilflytter – 15 nye indflytninger. Det ene hold har frabedt sig gaven, da de har boet i byen 

i flere år. Så det er da positivt at folk ikke kun flytter ud af byen når de skal flyttet til et 

nyt hus
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Kan findes i App store / Google Play  – er gratis. Denne app kan bruges til at indberette 
følgende kategorier:
• Gadelys,
• Græsrabatter og grøfter
• Invasive arter (Bjørneklo)
• Kirkegårde
• Kortrettelser
• Offentlige toiletter
• Parker, skove og grønne områder
• Skilte, vejstriber m.m.
• Træer og buske langs veje og fortov
• Vandløb, Vej, sti, fortov, broer og tunneller
• Vinterbekæmpelse

Og vores erfaring er at det virker og er meget nemt at bruge.
Der tages et billede af problemet hvis muligt
HUSK at sende billedet på stedet, da der bliver tilknyttet koordinater/placering på 
billedet, så Vej og Park nemmere kan finde stedet
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Tak!

Tak til de fremmødte. Det er altid hyggeligt at høre jeres synspunkter.
Tak til Claus Pedersen for arbejdet i Lokalrådet
Tak til alle i lokalrådet for det gode samarbejde i 2022 og for den tid jeg har siddet i 
Lokalrådet. 
Der har været mange spændende opgaver som er blevet udført og har tilført Grimstrup 
ekstra værdier.
Det tager tid at få gennemført tiltag i byen men Esbjerg Kommune har været gode til at 
støtte op omkring vores arbejde.
Så derfor er dette kun endnu en opfordring til at gå ind idet frivillige lokalrådsarbejde.
Tak for denne gang.
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Dagsorden

1. Valg af dirigent - Lokalrådet foreslår Børge Ottosen

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Indsatsområder

5. Indkomne forslag

6. Valg af lokalrådsmedlemmer 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 
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