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Referat fra Lokalrådsmøde d. 5. februar 2013 

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

Afbud: Anette 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referater fra repræsentantskabsmøde samt referat fra lokalrådsmøde d. 7. januar 

Beretning i referatet fra repræsentantskabsmøde rettes til med kursiv og fed, som i det Jonna har sendt. 

3) Stationsbygningen – orientering vedr. behandling i udvalget m.m. 

Jonna orienterede om stationsbygningen. Sagen er udskudt til udvalgsmøde d. 5.februar, da man ønsker en 

tilbagemelding fra DSB om hvad man ønsker at bruge området til efter nedrivning.  

Ifølge referatet fra udvalgsmødet d.d er bygningen blevet indstillet til nedrivning. DSB Ejendomme oplyser 

til Esbjerg Kommune, at de ønsker at etablere ventefaciliteter på området, og ønsker dialog om indretning 

af stationspladsen. 

4) Dialogmøde med Vej og Park d. 14. marts 2013 

Der skal vælges 2 repræsentanter til Lokalrådet.  Laurs og Allan E. deltager. Jonna melder til. 

På seneste møde havde vi følgende emner med: Trafiksikkerhed på Åbrinken/Risagervej for cyklister. 

Generel diskussion af trafiksikkerhed f.eks. Sdr. Lourupvej. 

Punkter som vi ønsker behandlet på kommende møde: 

Trafiksikkerhed f.eks. fartdæmpende foranstaltninger ved indfaldsvejene Sdr. Lourupvej og Vestergade. 

Parkeringsplads ved hallen og skolen er i meget dårlig stand. Skolen og hallen ligger på fælles matrikel. 

Jonna skriver til Bjarne Frederiksen(Skolen) og Per Johansen (Hallen) om de er i gang med noget. Ellers 

tager vi det med på mødet. 

5) Årligt møde med økonomiudvalget 

Mødet afholdes mandag d. 13. maj 2013 kl. 17.00-17.50 i Bramming Kultur – og Fritidscenter 

Emner til dagsordenen blev drøftet. Endelig dagsorden skal indsendes d. 4. april 2013, og laves endelig på 

lokalrådsmødet d. 6. marts. 

6) Mellembyplan – orientering vedr. Mountainbikebane 
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Træningscenteret har taget initiativ til et opstartsmøde vedr. mountainbike i Gørding. Facts vedr. den nye 

mountainbikebane er sendt til kontaktpersonen i Træningscenteret samt til Jyske Vestkysten, så der kan 

bringes en avisomtale. 

”Mountainbikebanen er en del af områdefornyelsen i forbindelse med mellembyplanen for Gørding. 

Som et af delprojekterne ved skolen har landskabsarkitekterne udarbejdet et forslag til en 

mountainbikebane. Projekterne ved skolen (herunder mountainbikebanen) forventes sendt i udbud i 

slutningen af februar måned, når de nødvendige godkendelser fra Vej & Park er på plads. Efterfølgende 

afholdes der licitation i marts og først derefter har man det endelige overblik over økonomien i forhold det 

det beløb der er afsat til mountainbikebanen, der er en af projekterne i Mellembyplanen for Gørding. 

Mountainbikebanen etableres af Esbjerg Kommune, i det omfang der er økonomi til. Ved behov for 

besparelser som følge licitationsbuddene, vil dette ske ved prioritering af banens forhindringer. Esbjerg 

Kommune vil prioritere etablering af selve sporet samt de forhindringer, der vil være mest teknisk krævende 

at etablere, mens der kan blive behov for frivillig arbejdskraft til etablering af nogle af banens øvrige 

forhindringer. 

Banen forventes være klar til brug omkring juni-juli måned i år.” 

 

7) Drøftelse af hvilke delprojekter i Verdensskoven der ønskes 

Næste skridt er etablering af møde med LAG-konsulent Jesper Larsen og Steen Gelsing. 

Sanne og Steen deltager fra Lokalrådet. Jonna forsøger at sætte et møde op. 

8) Orientering 

Fælles front mod øst: Jonna har skrevet til Hans Jørgen Madsen, Formand for Vejrup Lokalråd. Jonna har 

ikke hørt fra ham. Vi afventer. 

Nørregade 70 og 74: Medtages på mødet med Økonomiudvalget. 

Henvendelse fra Gørding Erhvervsforening: Erhvervsforeningen har henvendt sig til Jonna om hun vil 

deltage i et møde hvor erhvervsudviklingen i Gørding diskuteres herunder erhvervsjord og omfartsvej. 

Jonna har sagt ”ja” til at mødes. 

Henvendelse fra Hallen vedr. udsmykning af indgangspartiet: Lokalrådet foreslår lokale kunstnere, 

børnehaven eller skolen. 

Generalforsamling i Sognebladet: Frede deltager fra Lokalrådet. 

9) Emner til Sognebladet 

Kristina kontakter borgerjournalisterne om én har lyst til at skrive fra mødet d. 7. februar 2013 omkring 

opstart af Mountainbike i Gørding.  
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10) Evt. 

Forslag om indførelse af Byforskønnelsespris.  Drøftes senere. 

Finansiering af brandingprojektet. Allan og Kristina laver oplæg til økonomi på næste møde. 

11) Næste møde  

BEMÆRK: Næste møde afholdes d. 6. marts kl. 18.00. Kirstine deltager med orientering vedr. 

Mellembyplanen. 

 

 

 

 


