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Referat fra Lokalrådsmøde d. 17. september 2012 

 

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

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 20. august 2012 

Referatet blev godkendt. 

 

3) Forslag til vedtægtsændringer 

Frede har lavet udkast til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer bliver godkendt med 

enkelte tilføjelser. Forslagene sendes ud sammen med endelig dagsorden til 

repræsentantskabsmødet. Frede sender det tilrettede forslag til Kristina.  

 

Repræsentantskabsmøde afholdes d. 6. november kl. 19.00 i Gørding Idræt – og Kulturcenter. 

 

4) Fyrværkerilager i Gørding 

Vi afventer udvalgsbehandling af høringssvar. Høringssvar forventes behandlet primo oktober 

2012. 

 

5) Mellembyplan 

Der afholdes møde i arbejdsgruppe omkring byhave, mountainbikebane m.m. d. 26. september 2012 

kl.16.30 på skolen.  

 

Kirstine Dagnæs har foreslået, at Lokalrådet laver forslag til hvor der kan etableres stier i Gørding. 

Punktet tages med på et senere lokalrådsmøde. 

 

Kirstine Dagnæs foreslår desuden, at vi afholder et opsamlingsmøde. Jonna skriver rundt med en 

endelig dato evt. mandag d. 8. oktober kl. 17.00. 

 

6) Branding af Gørding 

Tidsplan, handlingsplan og budget blev gennemgået. 

Jonna sender den videre til Kirstine Dagnæs og Jesper Larsen. 

 

7) Pris på parcelhusgrunde i Esbjerg Kommune/Gørding 

Der skal laves artikel om Rugmarken, som skal bringes i Sognebladet og evt. i de omkringliggende 

ugeaviser Bramming + Holsted/Brørup. Kristina foreslår det til en af borgerjournalisterne.  

 

Jonna skriver til kommunen vedr. opmærksomhed på rabat på skiltet på Rugmarken.  

 

8) Høringsskrivelse vedr. nedlæggelse af Grindsted-banen 

Deadline er d. 2. oktober 2012. Grindsted-banen foreslås lavet om til en natursti. Vi blev enige om 

ikke at indsende et høringssvar. 

 

9) Ændring i struktur for 10. klasse – høringssvar 

Vi blev enige om ikke at indsende et høringssvar. 
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10) Emner til Sognebladet 

Der er deadline 8. oktober 2012. 

 

11) Evt. 

Jonna er blevet kontaktet af Telefonnøglen. Annoncen er gratis. Korrektur blev godkendt.  

 

Jonna kontakter Peter Bagge vedr. trampestier. 

 

Jonna er blevet kontaktet af Jørgen Jacobsen vedr. grunden som i dag bruges til parkering ved 

forsamlingshuset. Jørgen Jacobsen undersøger hvad grunden koster og vender tilbage til Jonna. 

 

12) Næste møde 

Jonna melder mødedato ud senere via mail. 


