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Referat af lokalrådsmøde d. 7. september 2011 

 

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

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 10.08.11 

Referatet blev godkendt. 

 

Jonna har i forlængelse af vores sidste møde skrevet til Bjarne Frederiksen samt Leif Dahl fra 

Esbjerg Kommune vedr. cykelsti på Sdr. Lourupvej. Frede foreslår at det oplyses i Sognebladet. 

Jonna sender mail vedr. cykelsti til Frede og han sørger for at det kommer i Sognebladet sammen 

med  

  

3) Borgermøde  

Jan Ove er med fra Esbjerg Kommune som forberedelse til borgermødet d. 12.9. Kort præsentation 

af lokalrådsmedlemmerne så Jan Ove ved hvem vi er. 

 

Forløb af mødet: John Snedker anbefales som ordstyrer. 

- John Snedker indleder mødet med at fortælle om idékataloget og at det er et byfornyelsesprogram. 

Det nye i et byfornyelsesprogram er at der er handling (penge) i projektet. 

- Herefter skal Jonna fortælle om mulighederne i kataloget 

- Erling Sonne skal på. Han vil fortælle om side 37 som er eneste gældende/bindende punkt i 

kataloget. Det er forhandlet med ministeriet. 

- Herefter skal Helene Plet dykke ned i nogle del-projekter og fortælle om visionen. 

- Pause 

- Spørgsmål 

- John Snedker samler op og runder af. 

 

Så vidt det er muligt mødes lokalrådet kl. 18.00 d. 12. september og hjælper med det praktiske 

inden mødet. 

 

Bemærk: Erhvervsjord/nye udstykninger skal helst diskuteres på mødet i Bramming (strategimøde) 

d. 20. september.  

Elektrificering af togene er langstrakt proces idet det skal vedtages på Christiansborg. Der vil min. 

gå 5 år inden der evt. sker noget i Gørding omkring de ting. Dvs. at omfartsvejen ikke er aktuel pt. 

overhovedet.  

LAG midler skal lokalrådet selv stå for at planlægge mm. Esbjerg Kommune hjælper ikke med den 

del af projektet.. Vi anbefales ikke at blande for meget sammen for der skal bruges rigtig mange 

ressourcer fremadrettet i de forskellige projekter. 

 

Nyt forslag: 0-energihuse-område 

 

4) Repræsentantskabsmøde 

Afholdes d. 2. november kl. 19.00 i Gørding Idræt – og Kulturcenter. 

Frede sørger for at få annoncering i Sognebladet. 

Kristina sender indkaldelse til repræsentanter. 
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Frede sørger for bestilling af lokale. 

På valg er: Sanne, Laurs og Peder. 

 

5) Gensidig orientering 

Første møde er afholdt i brandinggruppen. Allan K. orienterede om dette. Der afholdes her i starten 

møde hver 14. dag. Næste gang d. 19. september. 

 

6) Evt. 

 

7) Næste møder 

Borgermøde d. 12. september 2011 kl. 19.00 – 21.00. Lokalrådet mødes så vidt det er muligt kl.18. 

Lokalrådsmøde d. 5. oktober 2011 kl. 19.00 

Repræsentantskabsmøde d. 2. november 2011 kl. 19.00 


