
Referat fra Lokalrådsmøde d. 22. januar2014 

Tilstede: Jonna, Frede, Henning, Hans Erik, Sanne, Kristina 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde fra d. 12. december 2013 

Genfremsendes da ikke alle har fået den. 

3) Orientering vedr. møde med Gørding Erhvervsforening 

Henning og Jonna deltog i et møde med Gørding Erhvervsforening d. 7. januar 2014. På mødet deltog 

desuden Jesper Egegaard og Peder Brandt (Erhvervsforeningen) samt Jørn Schultz. Erhvervsforeningen vil 

gerne have undersøgt mulighederne igen for at få udvidet underkørslerne på øst – og vestsiden af byen, så 

den tunge trafik kan komme igennem der. Lokalrådet bakker op om at Erhvervsforeningens initiativ.  

Erhvervsforeningen samler underskrifter ind fra byens erhvervsdrivende, og Lokalrådet bærer sagen videre 

til Plan – og Miljøudvalget. 

4) Orientering vedr. møde med støttegruppen for 1911-bygningen 

Jonna orienterede fra mødet med Støttegruppen.  Jonna giver gruppen besked om, at vi har brug for at 

gruppen melder tilbage vedr. formål og økonomi med bygningen. Hvis vi får noget brugbart, medtager vi 

det på mødet med Økonomiudvalget.  

5) Henvendelse fra borger Olav Bertelsen 

Det blev besluttet at Henning kontakter Olav for en nærmere beskrivelse af problemet med lokalplaner, og 

inviterer ham til lokalrådsmødet d. 3. marts 2014 så han kan fortælle mere om problemstillingen. 

6) Mellembyplan for Gørding/orientering 

Der skal annonce i Sognebladet vedr. Byfornyelsesmidler. Frede tager fat i Kirstine vedr. deadline til 

Sognebladet. 

7) Nyt fra Brandingprojektet 

Der arbejdes med at få materiale klar til foreninger og erhvervsdrivende. 

Projektbeskrivelsen sendes til Hans Erik og Henning til orientering. 

8) Orientering 

Kristina sender mail vedr. foundraiser videre til hele Repræsentantskabet til orientering.  

Møde med Vej og Park d. 20. marts kl. 16.30 til 18.30 på Gl. Bramming Rådhus. Punkter til dagsorden 

sendes senest d. 24. februar. Frede deltager. Jonna spørger om Laurs også vil deltage. Alle bedes sende 



punkter til Frede til dagsorden, og indsender dem. Indtil nu ønsker vi følgende behandlet: stier, belysning, 

forbindelsen til Verdensskoven via Nørremarken. 

Møde med Økonomiudvalget tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 16.00 i Bramming Kultur – og Fritidscenter. 

Deadline til dagsorden er d. 24. marts 2014. 

9) Emner til Sognebladet 

Annonce vedr. byfornyelsesmidler. 

10) Evt.  

11) Næste møde  

Næste møde er mandag d. 3. marts kl. 19-21. 

 

 


