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Referat fra Lokalrådsmøde d. 6. maj 2013 

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

Afbud fra: Allan K. 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referater fra Lokalrådsmøde d. 3. april 2013 

Referat blev godkendt. 

3) Mellembyplan for Gørding – orientering 

Forespørgsel fra Erhvervsforeningen vedr. evt. etablering af juletræet ved Byhaven blev diskuteret.  Jonna 

melder tilbage til Kirstine Dagnæs-Hansen og Erhvervsforeningen at Lokalrådet bakker op om etablering af 

juletræ ved byhaven.  Lokalrådet indtænker julebelysning på stationspladsen, når denne skal renoveres.  

Dette vil ske i samarbejde med erhvervsforening. 

Sti ved skolen: Sti som skal slettes, graves op og bruges som bund på den nye sti. Der etableres en vold, så 

der bliver mere ro på SFO’ens legeplads.  Der vil i en periode blive omkørsel via Sejersgården. 

Mountainbikebanen er under etablering og forventes færdig inden sommerferien. 

Delprojekter i Verdensskoven: Delprojekter blev drøftet og der var enighed om at de sættes i bero. 

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

Annette og Allan har meldt fra til mødet med Økonomiudvalget. 

Jonna laver indledning til mødet. Herefter er følgende ansvarlige for punkterne: 

Erhvervsjord: Laurs 

Omfartsvej/elektrificering: Jonna 

Farlig skolevej: Steen 

Byporte: Kristina 

Børn og unge i Gørding + Nørregade 70+74: Allan E. 

Bogbussen + Orientering til Lokalrådet: Frede 

5) Nyt fra brandingprojektet 

Der er afholdt møde med Idealix hvor Henrik Vestergaard, Allan K. og Kristina deltog. 

Der arbejdes videre på at søge fonde. Evt. med hjælp fra den nyansatte fundraiser i Esbjerg Kommune. 
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6) Orientering 

Møde med slagteriet: Jonna og Steen har sammen med 2 repræsentanter fra Vejrup Lokalråd været til 

møde med slagteriet. Administrationen starter 1. september 2013 og slagteriet forventes at være i gang d. 

1. januar 2014. Der er i første omgang brug for lejemål, da der højst sandsynlig vil være tale om ansatte der 

kommer til at pendle langt.  Der aftales nu møde med bosætningskoordinatoren. 

Generalforsamling i LAG: Frede og Jonna orienterede fra mødet.  

Marius Seerups Legat: Fonden er nu nedlagt. Bestyrelsen arbejder nu videre med fordeling af midlerne jf. 

legatets formål. 

Elektrificering: Jonna og Kristina deltog i møde i Bramming. Jonna orienterede fra mødet. Der er udførlig 

høringsplan på Bane Danmarks hjemmeside.  

Affaldsplan: Annette kigger den igennem til næste møde. 

7) Emner til Sognebladet 

Sanne og Kristina sørger for at få noget i Sognebladet vedr. første delprojekt i Mellembyplanen + 

elektrificering.  Der er deadline d. 13. maj.  

8) Evt.  

Notat vedr. Mellembyplanen blev drøftet. Lokalrådet har ikke yderligere kommentarer. 

9) Næste møde 

Tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 19.00-21.00. 

 

Referent: Kristina 

 

 


