
Referat fra Lokalrådsmøde d. 6. marts 2012 

 

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

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 8. februar 2012 

Referatet blev godkendt. 

 

3) Elektrificering/omfartsvej  

Deltagelse af Jørn Schultz. 

 

For 14 dage siden bad Jørn Schultz på Plan - og Miljøudvalgsmøde om en redegørelse for 

lokalplanen for en omfartsvej i Gørding.  

 

Der er desuden udarbejdet et notat vedr. elektrificering af jernbanen. Der mangler stadig svar på en 

del spørgsmål vedr. elektrificeringen. Det er væsentligt at vi får svar på spørgsmålene i notatet. 

Esbjerg Kommune er i dialog med BaneDanmark. Vi skal følge op på denne dialog. 

 

 Desuden er det vigtigt at inddrage borgerne igen i omfartsvejen. Det er nye tider, og den tidligere 

omfartsvej er forældet. 

 

Jonna sender vores dagsorden til Økonomiudvalget til Jørn, så han kan komme med eventuelle in-

put. 

 

4) Mellembyplan 

Vi har fået en mail fra Kirstine Dagnæs vedr. Gørding som energimetropol samt arbejdsgrupper jf. 

mellembyplanen. 

 

Der afholdes møde torsdag d. 22. marts 2012 fra kl. 16.00 – 17.00 på Rådhuset med Kirstine 

Dagnæs og Erling Sonne. 

 

Vi nedsætter arbejdsgrupper efter mødet med Kirstine Dagnæs og Erling Sonne. Alle tænker på evt. 

emner til personer til arbejdsgrupper. 

 

5) Repræsentantskabsmøde d. 27. marts 2012 

Udover Jonnas beretning vil der være oplæg om følgende: 

 Laurs orienterer om mødet med Vej & Park. 

 Allan K. og Kristina orienterer om brandinggruppens arbejde. 

 

Kristina udsender endelig dagsorden 8 dage før mødet. Jonna sender eventuelle forslag til Kristina 

 

Frede sørger for mødelokale og kaffe. 

 

6) Gensidig orientering 
 

Møde med Vej og Park d. 15. marts. Laurs deltager selv.  



Vi gentager succesen med en gåtur i byen slut maj eller start juni. Billeder + notater vedr. skader i 

belægning m.m. 

 

7) Nyt fra brandinggruppen 

2 grupper fra Erhvervsakademi Vest i Esbjerg vil skrive opgave om Gørding. Der skal laves en 

kvantitativ analyse med svar fra 100 respondenter. Lokalrådet skal evt. være med  til at finde 

tilflyttere. Kristina giver besked. 

 

Steen Brorsen: Anne Marie Christensen har sagt ”Ja” til at blive borgerjornalist. 

 

Der laves en opfordring på repræsentantskabsmødet til at fortælle de positive historier. 

 

Lokalrådet giver grønt lys til at brandinggruppen bruger et mindre beløb på tryk til foldere samt 

præmier i form af rødvin el.lign. i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse. 

 

 

8) Emner til Sognebladet 

Synliggørelse af hjertestarter. Frede sørger for at få rullende reklame i Sognebladet. 

 

Brandinggruppen – hvad arbejdes der med. Allan og Kristina laver et kort skriv. 

 

9) Evt. 

 

10) Næste møde 

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 27. marts kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

Referent: Kristina 


