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Referat fra Lokalrådsmøde d. 8. oktober 2013 

 

Tilstede: Jonna, Steen, Lauers, Frede, Allan K., Kristina 

Afbud: Sanne, Annette, Allan E. 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde 

Godkendt 

3) Valg af 2 folkevalgte ved Kommunalvalget d. 19. november 

Ved det afholdte opstillingsmøde inden mødets start blev følgende opstillet: 

• Henning Bloch 

• Hans Erik Andersen 

Der indrykkes efterlysning i Sognebladet med deadline ultimo oktober. 

Under alle omstændigheder stiller Lokalrådet følgende forslag til Repræsentantskabsmødet: ”Såfremt der 

ikke er opstillet flere end 2 kandidater, afholdes der ikke valg d. 19. november 2013. De 2 kandidater er 

dermed valgt”. Forslag udsendes til repræsentanter med dagsordenen. 

Hvis der skal afholdes valg er opgaverne fordelt således: 

Frede har bestilt lokale + sørger for forplejning og laver vagtplan.  

Kristina finder liste fra Vandværk + laver stemmesedler (1000 stk.). 

Vælgermøde: 

Lokalrådet afholder i samarbejde med Vejrup Lokalråd vælgermøde d. 7. november 2013 kl. 19.00 i Gørding 

Forsamlingshus. Lokalrådet mødes kl. 18.00 for at opstille borde, lave kaffe m.m. 

Steen laver invitation til vælgermøde og sender ud til partierne. 

Vejrup Lokalråd har forslag til ordstyrer. Hvis han ikke kan finder Steen en ordstyrer.  

Frede har styr på forplejning; øl+sodavand+kaffe+ bordpapir+ fyrfadslys+ småkager.  

Kristina sørger for vekselpenge + pap til navneskilte. 

4) Orientering om Mellembyplanen 



 

2 
 

Følgegruppe har første møde d. 28.10 kl. 17.00 – 18.30. Gruppen er næsten på plads. 

Opfølgningsmøde med kommunen: Kirstine Dagnæs-Hansen og Steen Gelsing er inviteret til lokalrådsmøde 

i december i forbindelse med julefrokosten. 

5) Infomøde – DIT HUS – VORES BY 

Infomøde DIT HUS – VORES BY i Forsamlingshuset d. 13. november kl. 19.00. Vi er medarrangør på mødet 

sammen med Esbjerg Kommunes Byfond. Jonna sørger for det praktiske og tager kontakt til Jyske 

Vestkysten for omtale. 

6) Brandingprojektet 

Der er sendt i alt 7 ansøgninger. Der er indtil nu svar fra 2 – begge afslag.  

7) Orientering  

Projekt ”Mindre Stationsbyer og sammenhængskraft”: Der bliver udarbejdet en rapport på baggrund af 

fokusgrupper afholdt i alle stationsbyer i Esbjerg Kommune.  

Mountainbikebane – indvielse v. Sanne: Der arbejdes på indvielse d. 26.10.2013 i samarbejde med Kirstine 

Dagnæs-Hansen. Nærmere info følger. 

Byhave er på dagsorden på Plan – og Miljøs møde d. 5. november. 

Helhedsplan for Esbjerg Kommune er udarbejdet. Vi har ikke indsendt høringssvar. Vi har fået mange af de 

ting med som vi har ønsket f.eks. erhvervsjord, ældreboliger, skovrejsning, byfornyelse m.m. 

8) Emner til Sognebladet 

Der indrykkes efterlysning af kandidater til Lokalrådet, samt præsentation af de allerede opstillede. 

9) Evt. 

Referater fra mødet med Økonomiudvalget skal lægges på hjemmesiden.  Jonna videresender den til 

Henrik, så den kan komme på www.gørding.dk 

10) Næste møde 

Næste møde er Repræsentantskabsmøde d. 5. november 2013 kl. 19.00. Annonce er indrykket i 

Sognebladet. Frede har styr på forplejning + lokale. Kristina udsender indkaldelse til repræsentanter. 

 

 

 

Referent: Kristina 

 


