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Referat fra Lokalrådsmøde d. 8. februar 2011 

 

Tilstede: Jonna, Allan E., Peder, Frede, Sanne, Laurs, Kristina 

 

Afbud fra: Steen, Allan K. 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2) Godkendelse af sidste referat 

 

Det blev besluttet af man melder FRA til Frede hvis man ikke kommer til møde. 

 

3) Besøg af LAG-konsulent Jesper Larsen 

 

Verdensskoven er ikke med i den prioriteret lister over det der forventes at der kan laves for 

byfornyelsesmidler. 

 

Jesper orienterede derfor om hvor der ellers kan søges af fonde til at etablere planen i 

Verdensskoven. Helene Plet har kun lavet en skitse over nogle idéer som kan bruges til 

Verdensskoven. 

 

Jesper fremlagde den foreløbige prioriterede liste fra kommunen.  

 Banegårdspladsen/møllegrunden 

 Afslutning af fortove mellem Jernbanegade og Vestergade 

 Området ved Gørding Skole og Gørding Idræt – og Kulturcenter 

 Asfaltstier i Verdensskoven 

 Stisystemer/Gørdingstempler 

 

 

Jesper opfordrede til at vi snakker med Økonomiudvalget om at få midler til at få lavet en detailplan 

for Verdensskoven.  Planen skal opdeles i delprojekter. 

 

4) Byfornyelse og mellembyplan for Gørding 

 

Esbjerg Kommune har haft møde med DSB. DSB oplyser, at der vil blive lavet en klausul på 

stationsbygningen at den skal nedrives hvis jernbanen elektricificeres. 

 

Det blev besluttet at der afholdes informationsmøde for alle byens borger når mellembyplanen er 

godkendt. Jonna prøver at kontakte Villadsen, Jyske Vestkysten, for at få noget omtale af arbejdet 

med mellembyplanen i avisen. 

 

5) Bannerreklamer på hjemmesiden 

 

Mulige emner blev gennemgået. Vi skal selv spørge mulige emner i Bramming. Emner i Gørding 

vil Henrik Vestergaard tage sig af. Peder opdaterer emnelisten. Nogle emner i Bramming blev 



Side 2 af 2 

fordelt. Sanne spørger Skjern Bank. Kristina spørger Andelskassen, Bramidan og Home. Prisen for 

en annonce er 600 kr. pr. år. Peder sender yderligere materiale rundt.  

 

6) Branding af Gørding 
 

Punktet udsættes til næste møde så Allan K. kan deltage. 

 

 

7) Årligt møde mellem Vejrup og Gørding Lokalråd 

 

Mødet er planlagt til mandag d. 7. marts kl. 19.30 i Vejrup Fritidscenter. 

 

Punkter til dagsorden: 

 Nedlæggelse af rute 60 

 Cykelsti mellem Vejrup og Gørding 

 Grindstedbanen – fremtid? 

 

8) Gensidig orientering 

 

Dagsorden til økonomiudvalget – Jonna har sendt udkast til dagsorden til kommunen. 

 

Hjertestien – Jonna har taget fat i den igen.  

 

Nørregade 114 – der er søgt om nedrivningstilladelse efter brand. Vi besluttede ikke at lave 

indsigelse imod nedrivning. 

 

Referat fra møde om stier mv. langs Holsted Å – Lauers orienterede fra mødet. Laurs ønsker at få 

det med til Økonomiudvalgsmødet. Bramming Lokalråd har allerede nævnt det for 

Økonomiudvalget. Jonna arbejder videre med at få det med som et ekstra punkt. 

 

Vi har fået en henvendelse fra en borger vedr. nedlæggelse af rute 60. Frede sender et svar om at vi 

tager det med på mødet med Økonomiudvalget. 

 

Det blev besluttet at Frede fremadrettet tjekker mails som vi modtager. 

 

Jonna sender link til ”Politik for nærdemokrati” som er blevet opdateret. 

 

Frede har reserveret lokale til Repræsentantskabsmøde. 

 

 

Fremtidige punkter: 

 

 Henrik Vestergaard vil gerne komme og snakke om opdatering af hjemmeside. 

 Møde med økonomiudvalget. 

 Mellembyplan/borgermøde 

 

Referent: Kristina 

  


