
Referat fra Lokalrådsmøde d. 19. juni 2012 

 

Tilstede: Sanne, Steen, Anette, Jonna, Allan K., Kristina 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra møderne d. 6.3.2012 og 22.5.2012 

Referaterne blev godkendt. 

 

3) Fyrværkerilager i Gørding 

Det besluttes at der laves et offentligt orienterende møde evt. mandag d. 2. juli eller onsdag d. 4.juli 

2012.  

Jonna forsøger at kontakte ejeren af ejendommen, hvor fyrværkerilageret ønskes etableret. Jonna 

kontakter desuden Peter Bakke, planchef, for at invitere ham samt finde yderligere kontakter ved 

politiet m.fl. Der sendes desuden mail til John Snedker.  

 

4) Arbejdsgrupper vedr. Mellembyplan 

Projekt 1: Moutainbikebane, pavillon og cykelskure mellem hal og skole, samt Byhaven foran 

skolen.  

 

Sanne og Kristina deltager i gruppen fra Lokalrådet. Kristina kontakter skolen for at få dem til at 

finde 2 repræsentanter evt. én fra elevrådet. Sanne tager kontakt til Per Johansen (Hallen). 

 

Projekt 2 (Stier i Verdensskoven og i Johnsens Anlæg) og projekt 3 (Sansehaven) afventer. 

 

5) Liste til Vej og Park vedr. stier og fortove m.m. 

Jonna skriver til Frede og Laurs. Hvem laver kort over byen og en plan over hvem der gør 

hvad/tager hvilke områder. Deadline for gennemgang af byen er medio august. 

 

6) Gaver – Lokalrådet 

I lighed med andre frivillige foreninger, blev det besluttet at der fremover gives en gave til 

lokalrådsmedlemmer til følgende anledninger: Runde fødselsdage, bryllupper, kobberbryllup, 

sølvbryllup, guldbryllup og begravelser. Beløbet er fastsat til kr. 300. Lokalrådet betaler udgifterne. 

 

7) Branding af Gørding 

Der skal udarbejdes handlingsplan og der skal afholdes møde med Kirstine Dagnæs. Allan 

indkalder til møde i brandinggruppen inden sommerferien. 

 

Lokaljournalist: Allan sender et oplæg rundt, og alle bedes kommentere det. Der skal desuden laves 

funktionsbeskrivelse på lokaljornalist. 

 

8) Emner til Sognebladet 

Henvisning til hjertestarters hjemmeside skal i Sognebladet. Frede sørger for dette. 

 

9) Evt. 

Emner til Lokalårbogen. Emner sendes til Jonna. 

 

10) Næste møde 

Mandag d. 20. august kl. 19.00 i hallen.  



Steen laver dagsorden. Frede, vil du ændre booking af mødelokale? 


