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

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 6.12.11 

Referatet blev godkendt. 

 

3) Forslag fra Gørding Varmeværk; Belysning mellem Annesmindevej og Fredskoven 

Gørding Varmeværk har henvendt sig vedr. belysning på stien mellem Annesmindevej og 

Verdensskoven. Varmeværket tilbyder at opsætte, installere og betale fremtidig elforbrug, hvis 

kommunen vil betale galvaniserede standere og LED-lamper. Forespørgslen er sendt til Esbjerg 

Kommune, Plan. Lokalrådet bakker op om idéen. Jonna følger op på et svar fra kommunen.  

 

4) Mellembyplan 

Lokalrådet har fået et forslag fra Knud Riis Andresen vedr. etablering af en sti langs åen. Jonna 

sender forslaget videre til kommunen med henvisning til mellembyplanen og som en del af 

trampesti langs åen. Jonna sender en mail til Knud, så han er orienteret om at det er sendt videre til 

kommunen. 

 

Elektricificering af jernbanen er igen kommet i spil. Lokalrådet har tidligere modtaget 3 forslag for 

omfartsvejen. Jonna kontakter personerne bag de indsendte forslag, så de kan komme og fremlægge 

deres forslag på næste lokalrådsmøde. 

 

5) Gensidig orientering 

Jonna orienterede fra workshoppen ”Cykelpolitik i Esbjerg Kommune”. Jonna fortalte desuden at 

der findes cykelkort over hele Esbjerg Kommune. 

 

Anette efterspørger en sundheds – og sygdomsprofil. Anette efterspørger den ved Esbjerg 

Kommune. 

 

Åbningstider i daginstitutioner. Punktet tages med på økonomiudvalgsmødet, da nedsatte 

åbningstider er med til at forringe bosætningen.  

 

6) Branding af Gørding – nyt fra arbejdsgruppen 

Gruppen holder møde i morgen d. 11. januar. 

 

7) Emner til Sognebladet 

Hjertestartere: Frede har fået en permanent annonce i Sognebladet med information om at 

hjertestarter findes i hallen. Jonna oplyser, at der kommer en hjertestarter på Østergården. Jonna 

finder ud af hvor den opsættes. Laurs undersøger om der findes en hjertestarter i lægehuset. 

 

8) Evt.  

Der er generalforsamling i Sognebladet tirsdag d. 7. februar kl. 19.00. Frede undersøger, om vi evt. 

kan få nogle flere sider. 

 

9) Næste møde 

BEMÆRK: Næste møde er onsdag d. 8. februar 2012 kl. 19-21.  

 

Referent: Kristina 


