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Referat fra Lokalrådsmøde d. 26. august 2010 

 

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

 

 

1) Gensidig information 

 

John skaffer information vedr. etablering af gylletank ved Fonagervej fra Kommunen, og sender det 

videre til Lokalrådet til orientering. 

 

Der er møde d. 27. august 2010 vedr. fremtidig brug af 1911-bygningen sammen med 

ungdomsklubben, Sognearkivet, skolen og Jørn Schultz. 

 

Der blev snakket om projekter omkring åen. Vi afventer yderligere henvendelse fra kommunen. 

 

Hjertestien. Jonna har henvendt sig flere gange til kommunen. Projektet afventer de øvrige tiltag i 

Verdensskoven. 

 

Skøjtesø i Verdensskoven. Laurs tager fat i Egon Westergaard for mere information/tegninger. 

 

Bom på ny sti bagved Kløvermarken. Stien er endnu ikke færdiggjort, så vi afventer om kommunen 

sætter bomme op. 

 

2) Byfornyelse 

De ”nye” penge skal bruges til branding, byforskønnelse samt trafiksanering. 

 

Kommunen ønsker at afholde workshop, hvor alle borgere kan komme med idéer og forslag.  

Evt. workshop mandag d. 27. september 2010. Vi foreslår, at det afholdes i hallen evt. i Kultursalen. 

John tager fat i Søren og finder ud af om Kultursalen er fri. Hvis den er fri, giver John kommunen 

besked inden mødet på mandag. 

 

Der skal desuden reklame i Sognebladet, som udkommer i weekenden d. 25.-26. september. 

 

Vi mødes til orienterende møde omkring ovenstående på Rådhuset mandag d. 30. august 2010 kl. 

16.00. 

 

3) Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer blev diskuteret. Frede laver formuleringsforslag som diskuteres på næste 

lokalrådsmøde. 

 

 

4) Repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmøde afholdes mandag d. 11. oktober kl. 19 i Gørding Idræt – og Kulturcenter. 

John bestiller lokale. 

 

Frede, Kristina, Jonna ønsker genvalg. John ønsker ikke genvalg. 
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5) Borgerjournalister 

Forskellige forslag til borgerjournalister blev foreslået. John kontakter dem for at høre om de kunne 

være interesseret. 

 

 

6) Evt. 

Der mangler referater fra tidligere lokalrådsmøder på www.goerding.dk. Kristina sørger for at sende 

de manglende referater. 

 

 

Næste lokalrådsmøde aftales efter mødet d. 30. august på Rådhuset. 

 

 

 

 

Referent: Kristina  

http://www.goerding.dk/

