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Referat fra Lokalrådsmøde d. 14. november 2012 

 

Tilstede: Steen Brorsen, Jonna Thuesen, Laurs Kallehauge, Allan E. Hansen, Annette Nicolaisen, 

Frede Nedergaard, Kristina Schultz, 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 8. oktober 2012 

Referatet blev godkendt. 

 

3) Konstituering af Lokalråd 

Formand: Jonna Thuesen 

Næstformand: Steen Brorsen 

Kasserer: Sanne Borg  

Sekretær: Kristina Schultz 

 

4) Godkendelse af Brandinggruppens ansøgning til LAG-midler 

Ansøgning blev godkendt. Kristina sender ansøgningen videre til LAG. Der er ansøgningsfrist d. 

21. november og forventet svar d. 7. december. 

 

5) Godkendelse af notat ”oversigt over bemærkninger i forbindelse med offentlig høring af 

forslag til Mellembyplanen for Gørding” 

Oversigt over bemærkningerne blev gennemgået og godkendt. 

 

6) Verdensskoven – drøftelse af delprojekter 

Punktet udsættes til næste lokalrådsmøde. 

 

7) ”Fælles front mod øst” 

Vejrup Lokalråd har været i kontakt med HR-chefen ved Danish Crown, og har sendt et skriv om 

Vejrup by til hende. Vi får kopi, så vi kan lave noget tilsvarende. Det forventes, at produktionen er 

oppe at køre i februar 2014. Der skal inden da være informationsmødet for kommende 

medarbejdere, hvor der måske kan uddeles informationer om byerne. Steen og Jonna indtræder i 

arbejdsgruppen sammen med Hans Jørgen Madsen og Else Truelsen fra Vejrup Lokalråd. 

 

8) Orientering 

Henvendelse fra Kulturparaplyen vedr. køb af grund ved Forsamlingshuset til parkeringsplads. Der 

er formidlet kontakt mellem Jørgen Jacobsen og Kirstine Dagnæs.  

 

Kirstine Dagnæs har været rundt og tage billeder af bygninger i byen med henblik på at forsøge at 

søge byforskønnelsesmidler. 

 

Det bliver lagt ud til høring at stationsbygningen skal nedrives. Der kommer en melding snarest fra 

Kirstine vedr. rapport fra Bane Danmark og stationsbygningen. 

 

Efter henvendelse fra borgere er det undersøgt ved Esbjerg Kommune hvornår det forventes at der 

etableres 2-strengskloakering i Gørding. Det forventes først at det bliver om 10 år at kommunen 

skal i gang med at etablere ny kloakering i Gørding. 
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Nørregade 70 og 74: Arne Hessel Andersen fra Splinten har fået svar fra kommunen vedr. 

høringssvar, hvor Splinten ønsker at flytte ind i én af bygningerne. Kommunen oplyser, at 

bygningen skal sælges som et led i kommunens spareplaner. 

 

Vi har modtaget brev fra Vagn Olesen vedr. omfartsvej. Vi tager synspunkter i brevet med i det 

videre arbejde omkring omfartsvejen. 

 

Vi har fået orientering fra en borger fra Sdr. Lourupvej, som oplyser at beboerne på Sdr. Lourupvej 

laver en underskriftsindsamling for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på vejen. 

 

Der vil komme ekstra transport i forbindelse med at teglværket begynder at udvinde ler i Sdr. 

Lourup. Transporten vil ske via Sdr. Lourupvej, Kirkevej og op til teglværket. 

 

Midler til trampestiprojektet. Fondene nærmer sig nedlæggelse, og derved kommer der formentlig 

snart midler til etablering af trampesti langs Holsted Å. 

 

 

9) Emner til Sognebladet 

Beretningen forsøges indsendt til Sognebladet nu selvom deadline er overskredet. Det fulde referat 

bringes på hjemmesiden. 

 

10) Næste møde 

Julefrokost d. 4. december kl. 19.00 i Gørding Idræt – og Kulturcenter. 

 


