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Referat fra Lokalrådsmøde d. 3. april 2013 

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

Afbud: Annette 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde d. 6. marts 2013 

Referat blev godkendt. 

3) Mellembyplan for Gørding – orientering 

Sanne og Steen informerede om møde med Steen Gelsing omkring projektet i Verdensskoven.  Oplægget er 

at tage udgangspunktet i navnet ”Verdensskoven” og lave Verdenshjørner inspireret af kendte steder i 

Verden; Eiffeltårnet, pyramider, Den kinesiske mur osv.. Der er udarbejdet notat af Steen Gelsing, som 

sendes rundt. Jonna tager fat i LAG-konsulent Jesper Larsen med henblik på at få hjælp til at søge midler til 

projektet. 

Omtale vedr. Byhaven, Stien ved skolen og mountainbikebane har været i avisen søndag d. 1. april. 

Valg af repræsentanter til følgegruppe vedr. projekt ”stierne”.  Anette og Frede blev valgt til gruppen, og 

arbejder videre med at finde personer som vil deltage. Allan K. spørger Sine om hun evt. vil deltage.  

4) Dagsorden til mødet med økonomiudvalget d. 13. maj 2013 

 Erhvervsjord 

 Børn og unge i Gørding 

o Aldersintegreret institution 

o Fritids – og Ungdomsklub 

 Omfartsvej/elektrificering 

 Byporte 

 Ønske om trafiksikker skolevej. Fartregulering og omlægning af cykelsti på Sdr. Lourupvej. 

 Nørregade 70 og 74 – status på bygningernes anvendelse 

 Bogbussen 

Jonna laver dagsordenen færdig og sender den til kommunen. 

Mødet afholdes mandag d. 13. maj kl. 17.00 i Bramming Kultur og Fritidscenter. Der er afsat 50 minutter til 

mødet. Frede bestiller lidt mad/smørebrød i Bramming Kultur og Fritidscenter til kl. 18.00. Alle tilmeldes til 

mødet.  Giv Jonna og Frede besked ved afbud!!! 

5) Nyt fra brandingprojektet 

Der sendes en liste rundt med forslag til nye annoncører.  
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Der arbejdes på ansøgning til Sydbank Fonden. 

6) Orientering 

Lokalplanen 02.64.21 for området til vejanlæg vest om byen: Vi har modtaget henvendelse fra Vagn Olesen 

vedr. omfartsvej vest om byen. Sagen blev drøftet. Der bliver sendt et svar til Vagn, hvor vi henviser til 

forvaltningen. 

Orientering fra mødet med Vej og Park: Fartregulering, omlægning af cykelsti på Sdr. Lourupvej: Bumpen er 

med i Vej og Parks prioritering. Der er ønsker om bump flere steder i kommunen. Bump er som sådan ikke 

så dyre at etablere, og laves som der er penge til det. 

Møde med slagteriet i Holsted: Der arbejdes sammen med Vejrup Lokalråd om at arrangere møde. 

Bosætningskoordinatoren er kontaktet og ønsker at deltage i mødet.  

7) Emner til Sognebladet 

Ingen emner 

8) Evt. 

9) Næste møde  

Mandag d. 6. maj 2013 kl. 19.00-21.00. 

 

 


