
Referat fra lokalrådsmøde d. 3. marts 2014 i Gørding Idræt – og Kulturcenter 

 

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

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referater fra d. 12. december 2013 og d. 22. januar 2014 

Referater blev godkendt. 

3)Orientering vedr. Gørding Erhvervsforening vedr. passage, stor transport gennem byen 

Jonna har sendt invitation til politikerne vedr. overrækkelse af underskrifter. Mødet finder sted d. 28. marts 

2014 kl. 8.30. Anders Kronborg og Hans Kjær deltager fra Esbjerg Kommune, Jonna og Henning deltager fra 

Lokalrådet og Jesper Egegaard Nielsen og Ole Schack Hansen deltager fra Erhvervsforeningen.  

 4) Drøftelse af det videre forløb vedr. 1911-bygningen 

Jonna har sendt et svar til støttegruppen for bevarelse af 1911-bygningen. Vi har efterfølgende ikke hørt fra 

gruppen, som vi har givet en deadline d. 20. marts. Vi afventer svar.  

5) Orientering vedr. Lokalplan ang. Butiksfacader/klausuler der ønskes fjernet 

Frede har sendt en forespørgsel vedr. butiksfacader til Esbjerg Kommune. 

Jonna har efterfølgende fået en besked fra Kirstine Dagnæs-Hansen som skriver at vi i Lokalrådet har 

mulighed for at opfordre kommunen til at lave en ny lokalplan. Vi vil få et længere svar fra hende, som vi 

afventer inden vi foretager os yderligere. 

6) Orientering og drøftelse vedr. at spejdernes er opsagt fra lejemål 

Laurs orienterede om at spejderne er opsagt fra deres lejemål af det jord hvor de i dag har klatrevæg, 

sheltre osv. 

Det blev besluttet, at Jonna tager fat i Lilian Rasmussen fra Spejderne for at få dem til at sende yderligere 

materiale hvis vi skal tage det med videre til kommunen.  

7) Taxabetjening i både Gørding og Bramming 

Anette orienterede om, at hun har oplevet store problemer med at få en taxa til Gørding.  Der er ikke andre 

der umiddelbart har oplevet problemer med dette, men hvis der er borgere der oplever problemer 

opfordres de til at kontakte lokalrådet. 

8) Møde med Vej og Park 



Dagsorden er indsendt til kommunen. Laurs og Frede deltager i mødet. 

9) Dagsorden til møde med Økonomiudvalget d. 20.5.2014 

Forslag til punkter til dagordenen. Endelig dagsorden skal indsendes d. 24.3.2014 

 Asfaltbelægning ved hallen 

 Omfartsvejen 

 1911-bygningen herunder Nørregade 70/74 og Ungdomsklubben 

 Evt. jord til spejderne 

 Evt. taxadækning 

Jonna laver punkter til dagsorden. Alle bedes sende input senest lørdag d. 22. marts 2014. 

10) Mellembyplan for Gørding/orientering 

Lauers og Jonna har været til møde vedr. stationspladsen. Tegninger er færdige, og projektet sendes i 

udbud maj 2014. Projektet udføres i perioden juni – september 2014.  

11) Nyt fra brandingprojektet 

Der er indtil videre givet tilsagn fra 4 foreninger om i alt 19.500 kr.  Allan og Kristina følger op overfor 

foreningerne i løbet af marts måned.  

12) Orientering 

Materiale vedr. Landsbypedeller er sendt rundt. Der er ansøgningsfrist d. 13. marts 2014. 

Projekt ”Mindre stationsbyers sammenhængskraft”: Rapport er på vej. Jonna sender den rundt når hun 

modtager den.  

Fællesmøde med Lokalråd i gl. Bramming Kommune: Referat er sendt rundt.  

13) Emner til Sognebladet 

Der indrykkes opfordring til at alle borgere kan indrapportere hvis der er problemer med belysning 

(gadelygter osv.). Frede sørger for dette. 

14) Evt.  

15. Næste møde 

Næste møde er tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19-21 

 


