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Referat fra lokalrådsmøde d. 10. maj 2011 

 

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

 

 

1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde + repræsentantskabsmøde 

Referaterne blev godkendt. 

 

Listen over hvem der arbejder med hvad i Gørding Lokalråd trykkes i næste nummer af 

Sognebladet. Øvrige referater ligges på www.goerding.dk. 

 

Det blev diskuteret om der fremover skal laves kortere referater fra møderne i Lokalrådet. Det blev 

besluttet, at vi fortsætter uændret. 

 

3) Opsamling – møde med Økonomiudvalget 

Vi har fået en tilbagemelding fra Peter Nebeling vedr. vores forespørgsel til økonomien i det første 

byfornyelsesprojekt, hvortil der var bevilliget 2 mio. kr. Tilbagemeldingen er at der var kr. 300.000 

tilbage da den oprindelige plan var lavet. Herefter blev det politisk besluttet at det resterende skulle 

bruges til etablering af bump ved skolen. Der er kr. 11.000 tilbage, som skal bruges 

efterbeplantning i de etablerede bede. 

 

4) Møde med Vej og Park  

Referatet fra mødet med Vej og Park blev gennemgået. Referatet lægges på www.goerding.dk 

 

5) Henvendelse fra Vagn Olesen 

Stien fra Bøgevænget til Sejersgården bliver ikke ryddet for sne. Jonna sender mail til Leif Dahl 

Pedersen, Vej og Park, med opfordring til at stien ryddes fremadrettet. Mail sendes cc Vagn Olesen. 

 

6) Mellembyplan – sidste nyt 

Pengene til byfornyelsesprojektet er nu bevilliget i Socialministeriet. 

 

Forvaltningen har foreslået 2 mødedatoer i juni måned – d. 22. eller d. 23. juni til afholdelse af 

Borgermøde i forbindelse med byfornyelsesprojektet. Det blev besluttet, at vi ønsker mødet flyttet 

til først i september måned, da mødet ellers vil falde sammen med Sankt Hans og start på 

sommerferien. Sognebladet udkommer d. 28. august, hvor invitationen medtages. Desuden skal der 

annonceres i Ugeavisen.  

 

Der afholdes møde med Jan Ove Pedersen fra forvaltningen inden afholdelse af borgermødet. 

 

Peder opfordrede branding-gruppen til at tage kontakt til Jesper Larsen vedr. idéer til branding af 

byen. 

 

7) Gensidige orientering 

Brandinggruppen er nu etableret, og består af AnneMette Tækker, Annette Pedersen, Michael 

Østergård samt Allan K og Kristina fra Lokalrådet. 

http://www.goerding.dk/
http://www.goerding.dk/
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Allan indkalder til det første møde i juni måned. 

 

8) Evt. 

Det blev besluttet, at vi vil lave noget reklame i Sognebladet for hjertestarteren som findes i hallen, 

så alle byens borgere ved hvor den kan findes. 

 

9) Næste møde 

 

8. juni 2011 kl. 19.00 i hallen. Henrik Vestergaard deltager i første del af mødet, hvor han vil 

fortælle om fremtidige muligheder for hjemmesiden. 

 

 

Punkter til næste møde: 

 Handlingsplan for byfornyelsen 

 Mellembyplan – Borgermøde 

 Kontakt til Jesper Larsen, LAG 

 

 

Referent: Kristina 

 


