
Referat fra lokalrådsmøde d. 12. december 2013 

Tilstede: Jonna, Anette, Frede, Hans-Erik, Sanne, Allan K, Allan E., Henning, Steen, Kristina. 

Gæst: Kirstine Dagnæs-Hansen (Esbjerg Kommune) 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat 

Referat fra repræsentantskabsmøde samt lokalrådsmøde blev godkendt. 

3) Mødekalender for 2014 

18. november 2014 blev ændret til d. 11. november. Ellers blev mødekalenderen godkendt. 

4) Opfølgning på Mellembyplan v/ Kirstine Dagnæs-Hansen 

Mountainbikebane + stiprojekt er færdiggjort. Der kommer revideret planche på kortbordet ved 

mountainbikebanen. Der kommer desuden skilt op om støtten fra ministeriet.  

Der er problemer med vand ved tennisbanen efter etablering af mountainbikebanen. Ifølge aftale med 

skolen og tennisudvalget bliver boldmuren + belægning fjernet. I stedet bliver der sået græs til foråret. 

Stien der er blevet fjernet mellem skolen og Sejersgården og erstattet af en jordvold. Jordvolden har 

spærret for trampestien gennem skoven. Kirstine oplyser, at der fjernes en meter af jordvolden så 

trampestiens slutning bliver fri igen. 

Byhaveprojektet er godkendt i udvalget, og bliver gennemført til foråret.  

Stationspladsen: Projektet er ved at starte op. Første følgegruppemøde er afholdt. Der er desuden en god 

dialog med DSB som ejer det meste af pladsen.  

Verdensskoven: Projektet forventes udført i løbet af 2014. 

Regnskab: Der er kommet et tilsagn på 2,3 mio. fra LAG. Der er dog stadigvæk mange krav der skal opfyldes 

inden pengene er sikret. 

Byfornyelsesmidler: 1,5 mio. fra Staten + 1 mio. fra Esbjerg Kommune er øremærket til Gørding. Kan bl.a. 

søges af privatpersoner i Gørding som ønsker tilskud til at renovere deres ejendom. Der har ikke været 

særlig mange henvendelser. Vi forsøger at sætte en annonce i Sognebladet. Kirstine sender annonce til 

Frede. 

5. Evt. 



Jonna orienterede om en mail fra Esbjerg vedr. udpegning af bestyrelsesmedlem til Esbjerg Byfond. 

Deadline er overskredet. 

Jyske Vestkysten ønsker at lave en række artikler om lokalrådene. Jonna har fået en række spørgsmål fra en 

journalist. Jonna sender spørgsmålene rundt så alle kan komme med input, hvorefter Jonna samler det. 

6) Næste møde 

Næste møde d. 22. januar 2014. 

  


