
Referat fra Lokalrådsmøde d. 20. november 2013 

 

Tilstede: Anette, Frede, Hans Erik, Sanne, Laurs, Allan, Henning, Jonna, Kristina 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat fra Lokalrådsmødet d. 8. oktober 2013 

Referatet blev godkendt. 

3) Konstituering 

Jonna Thuesen blev valgt til formand. 

Frede Nedergaard blev næstformand. 

Kristina Schultz blev valgt som sekretær. 

Sanne Borg blev valgt som kasserer. 

4) Mellembyplan for Gørding – orientering 

Der har været afholdt møde i følgegruppen vedr. stationspladsen med ca. 18 deltagere. Der var ikke 

konkrete tegninger men der indkaldes til nyt møde hvor der vil blive præsenteret et udkast til en mere 

konkret plan. 

Byhaven er godkendt i Plan og Miljøudvalget. Etablering sker i foråret 2014. 

5) Infomøde DIT HUS – VORES BY – orientering 

Mødet blev afholdt d. 13. november 2013.  Der er ansøgningsfrist d. 1. december 2013 hvilket er meget 

kort responstid. Jonna snakker med Kirstine Dagnæs-Hansen om dette. 

Laurs informerede om rundtur i 1911-bygningen, hvor Ole Schmidt, Frede, Laurs, Jørn Schultz, Ole Heibøl 

og Ole Thorsted deltog. Bygningen er i meget dårlig stand. I 2005 er der første gang lavet overslag over 

hvad det vil koste at lave bygningen om til klublokaler. Allerede den gang var vurdering at det ville blive en 

meget dyr løsning. Klubbens ønske er, at komme over at ligge mellem hallen og skolen. På baggrund af 

dette har lokalrådet valgt at fastholde høringssvaret til forvaltningen indsendt i juni 2013, hvorfor der ikke 

foretages yderligere. 

Vi skal fremadrettet have kigget på om der er for mange bindinger i lokalplaner på husene i Gørding.  

6) Nyt fra Brandingprojekt 

Sydbank har givet tilsagn om kr. 20.000,-. Allan og Kristina arbejder videre med at få den resterende del af 

finansieringen på plads. 



7) Landsbypedel 

Jonna orienterede fra mødet om landsbypedeller. Det blev besluttet at udsætte projektet for Gørdings 

vedkommende. 

8) Orientering 

Marius Nilsen Serups Mindelegat er ved at blive nedlagt. Der er ca. 520.000 kr. i fonden. Jonna orienterede 

om hvilke projekter det forventes at pengene vil blive brugt til. Der øremærkes bl.a. 180.000 kr. til en 

kanoplads ved åen. 

På baggrund af kommentarer fra repræsentantskabsmødet har Frede sendt billeder ind til Vej og Park vedr. 

skiltning til hallen og skolen og sti. Stien er allerede under renovering. 

9) Emner til Sognebladet 

Beretning fra Repræsentantskabsmøde isættes. 

10) Evt.  

11) Næste møde 

Julefrokost d. 12. december kl. 18.00 i hallen. Kirstine Dagnæs-Hansen og Steen Gelsing deltager. 


