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Referat fra Lokalrådsmøde d. 1. februar 2010 

 

Tilstede: John, Allan, Frede, Steen, Sanne, Laurs, Jonna, Peder, Kristina, 

 

 

1) Godkendelse af referat 

 

Rettelse: Steen er ikke med i arbejdsgruppen under vedtægter. Referatet blev herefter 

godkendt. 

 

 

2) Fastsættelse af dato for repræsentantskabsmøde 

Der afholdes Repræsentantskabsmøde d. 22. marts 2010 kl. 19.30 i hallen.  

John bestiller mødelokale.  

Frede laver dagsorden og sender til Sognebladet. Kristina sender indkaldelse til 

repræsentantskabet. 

 

3) Sideforbrug i Sognebladet 

Vi har brugt flere sider end vi har bestilt (10 brugte og 4 bestilte). Det blev besluttet, at vi 

gerne vil have 2 sider mere.  

 

4) Emner til fællesmøde med Vejrup 

Vejrup foreslår, at vi tager de lokale politikere med til vores fællesmøde.  

Vi vil foreslå Vejrup, at vi invitere Charlotte Thomsen, Jørn Schultz og Bjarne Steiner. 

Forslag til ny dato: 2. eller 3. marts. John kontakt Else fra Vejrup Lokalråd vedr. endelig 

dato. 

Emner til mødet:  

 Struktur på trafikken 

 Uønskede lejere 

 Lokalrådets møder med Økonomiudvalget 

 Vandplaner 

 Cykelsti 

 Erhvervsjord, 

 

5) Emner til informationsmøde med Vej og Park 

Mødet afholdes d. 11. marts kl. 16.30.  

 Stiplan 

 Hjertestien 

 Verdensskoven 

 Snerydning på Sdr. Lourupvej/Fællesvirkevej/Ålundevej 

 

Peder deltager. Laurs deltager i stedet for Steen. 

 

Kristina sender referat fra Byvandring til de nye lokalrådsmedlemmer. 

 

6) Grundpriser i Gørding 

Kommunen har ikke reguleret på grundpriserne. Steen foreslår, at vi tager det med til 

Økonomiudvalget igen og foreslår at prisen 256 km2 prisen fra 2011 bliver inkl. Moms 
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(dvs. at momsen ikke lægges oveni). Der kan evt. laves et læserbrev omkring det. Steen 

udarbejder dette. 

 

7) Løbende sager – er der noget nyt? 

Byfornyelse: Jane fra kommunen oplyser, at de afventer bedre vejr for at komme videre. 

 

8) Eventuelt 

 

Udlejningsejendomme: Kan vi evt. lægge pres på udlejerne på, at de får nogle bedre lejere ind. 

 

Hjemmesiden: Peder opfordrer til, at vi tjekker hjemmesiden inden torsdag, da han skal have 

møde med Henrik. 

 

Stationsbygningen: Vi tager den med til Økonomiudvalget igen, da vi ikke har hørt noget fra 

kommunen. 

 

Fun Fredag: Der er modtaget en evaluering fra Marianne og Torben Løbner med en masse nye 

idéer. Jonna sender evalueringen rundt til Lokalrådet. Invitationerne til Fun Fredag kom for sent 

ud ca. 1 uge før. Desuden manglede der manglede mere presseomtale både før og efter 

arrangementet. 

 

John har modtaget invitation til Borgermøde om klima – og bæredygtighedsplanen. 

 

 

Referent: Kristina 


