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Referat fra Lokalrådsmøde d. 31. marts 2010 

 

Tilstede: Frede, Sanne, Allan K, Steen, Laurs, Allan E., Jonna, Kristina 

Afbud fra: Peder 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af sidste referat fra mødet den. 8.2.2011 og fra fælles mødet d. 7.3.2011 

Kontaktperson til hjemmesiden står ”åben”. Hører evt. ind under branding/markedsføringsområde. 

Referater blev herefter godkendt. 

 

3) Opsamling/orientering fra mødet med Vej og Park v/ Allan E. 

Der er pt. ikke penge til at lave de forbedringer, som vi havde med på mødet. Allan satser på at der 

kommer referat fra mødet inden vores møde med Økonomiudvalget. Peder eller Allan sender det 

rundt.  

 

4) Erhvervsgrunde i Gørding v/ Laurs 

Der er kommet en mail fra Jørgen Gejl, sekretariatschef. Han oplyser, at når erhvervsjorden ved 

Annesmindevej er solgt, vil den fornødne planlægning for nyt erhvervsjord blive iværksat. 

Lokalrådet vil foreslå, at erhvervsjord placeres nord for byen eller evt. ved Bjerndrup gl. skole. 

Steen oplyser, at der er en potentiel køber til erhvervsjord i Gørding. 

 

5) Tandlægeklinikken v/ Kristina 

Jonna oplyser, at der er sendt henvendelse til Esbjerg Kommune fra Sognearkivet samt 

Ungdomsskolen, som ønsker at bruge bygningen. 

 

Tidligere er der tidligere modtaget henvendelse fra Dagplejen. Jonna kontakter Susanne, Dagplejen 

og opfordrer dem til at tage fat i Svend Kvisgaard, Esbjerg Kommune. Vi vil dog opfordre dem til 

at bruge eksisterende lokaler i hallen til legestue. 

 

6) Branding af Gørding v/ Allan K. 

Der oprettes en arbejdsgruppe bestående af Allan K. og Kristina. Der blev foreslået i alt 3 eksterne 

personer til arbejdsgruppen. Allan spørger dem og vender tilbage til Kristina. 

 

7) Gennemgang af punkterne til møde med Økonomiudvalget. 

Der afholdes møde d. 6. april kl. 16.00-16.50 på Esbjerg Rådhus. 

 

Punkter blev gennemgået. Se fremsendt mail fra Jonna. 

 

Det blev besluttet at følgende punkter er de vigtigste: Punkt 1, 3, 5 og 6. 

 

8) Gensidig orientering 

”Danmark Rundt” kommer igennem Gørding d. 3. august. Frede sørger for at få den i Sognebladet. 

Alle lokalrådsmedlemmer opfordres til at sprede budskabet. 
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Der er møde i LAG tirsdag d. 5. april 2011 kl.19.00 på Kjærgård Landbrugsskole. Jonna har sendt 

invitation rundt. Der er tilmeldingsfrist senest d. 1. april. Allan K. kontakter Jesper Egegård for at 

høre noget mere. Allan skriver rundt når han har snakket med Jesper. 

 

9) Repræsentantskabsmøde d. 13. april. 

Jonna laver et oplæg til en beretning bl.a. med orientering om borgermøde omkring 

mellembyplanen, møde med Vej og Park m.m. 

 

Frede bestiller kaffe i hallen til ca. 25 personer. Frede foreslås som ordstyrer. Kristina foreslås som 

skriftsfører.  

 

Jonna sender indkomne forslag til Kristina, som udsender endelig dagsorden til repræsentantskabet 

d. 5. april. 

 

10) Evt.  

 

BEMÆRK: Næste møde er ændret til d. 10. maj 2011 kl. 19.00 i Hallen. Henrik Vestergaard 

inviteres med vedr. hjemmesiden. 


