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Referat fra Lokalrådsmøde d. 7. januar 2013 

 

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

Afbud: Steen 

Fraværende uden afbud: Laurs 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse fra senest referater 

Der var enkelte rettelser til referatet fra Repræsentantskabsmødet. Referat tilrettes og sendes rundt igen. 

 

3) LAG-midlerne: Lokalrådets finansiering af midler 

Anette finder ud af om der er fonde der kan søges. 

Frede spørger Sydbank om der er mulighed for at søge Sydbank Fonden. 

Sanne sender liste over annoncører til Kristina. 

Allan og Kristina laver udkast til brev til annoncører. 

Allan og Kristina arbejder videre med at lave budget og finansieringsplan. 

 

4) Stationsbygningen 

Følgende indsendes til kommunen på vegne af Gørding Lokalråd vedr. stationsbygningen: 

Vedr. Høringssvar / bemærkning vedr. Nedrivning af Gørding Station.  

Gørding Lokalråd har på deres møde den 7. januar 2013, drøftet Esbjerg kommunes anmodning om et 
høringssvar / bemærkning vedr. Nedrivning af Gørding Station.  

Vi kan efterfølgende oplyse, at vi som Gørding Lokalråd har forsøgt at finde alternativer til anvendelse af 
stationsbygningen, men at der ikke har været noget forslag som berettiger at vi fortsat skal have 
bygningen.  

I stedet for bygningen ønsker vi at der arbejdes for, at sikre en form for "venterum" til de ventende 
passagerer og måske ønske at Banedanmark opfører et offentligt toilet på stedet sammen med 
"venterummet". 
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5) Orientering 

Fortov ved Vestergade: Den er medtaget i mellembyplanen som et høringssvar. 

Mulig bosætning i forbindelse med etablering af slagteriet blev drøftet. 

Der er et stort hul i vejen ved bumpen på Aikevej. Frede skriver til Kommunen. Generelt opfordrer vi 
borgerne til at rette direkte henvendelse til Kommunen – Vej og Park hvis der er huller i belægning m.m. 

Vi har fået henvendelse fra en borger som roser de nye fortove i Nørregade. 

Der annonceres i øjeblikket for erhvervsjord i kommunen, men der er ingen erhvervsjord til salg i Gørding 
som det eneste sted i kommunen. Punktet tages med til mødet med økonomiudvalget igen. 

 

6) Emner til Sognebladet 

Der er ingen emner. 

 

7) Evt. 

 

8) Næste møde 

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 19.00-21.00. 


