
Dagsorden til Lokalrådsmøde  

- tirsdag den 8. april 2014,  

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter. 

 

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

Afbud: Allan, Anette 

Ordstyrer : Frede 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

Der blev tilføjet et punkt under evt.: Rengøringsdag 

2.  Godkendelse af referat fra lokalrådsmø-

det den. 3. marts 2014 

Referat blev godkendt. 

3.  Orientering vedr. mødet i Vej & Park v/ 

Lause Kallehauge og Frede Nedergaard. 
* Fortov – Ujævnheder under 2,5-3 cm gøres der ikke 

noget ved. Særlig slemme tilfælde må selvfølgelig indbe-

rettes til Vej og Park. 

* Stien på Nørremarken: Stien besigtiges af kommunen. 

Kommunen siger at snerydning skal foretages af bolig-

foreningen/beboerne.  

* Skiltning til hal/skole: Besigtiges af kommunen igen. 

* Påkørte/væltede skilte skal indberettes. Skilte markeret 

med blå/hvid bånd er allerede indberettet. 

Ønske om spejle ved tømmerhandlen og transformator-

stationen: Generelt sættes der ikke spejle op. Kommu-

nen vil dog kigge igen ved transformatorstationen. 

Hallens parkeringsplads: Er stadig kastebold mellem for-

valtningerne. Tages med som punkt på mødet med Øko-

nomiudvalget. 

Trampesti ved Holsted å/kanooptagningsplads: Kommu-

nen ser positivt på projektet, og de opfordrede til at søge 

fonde. Arbejdsgruppe blev nedsat. Laurs og Hans Erik 

deltager fra Lokalrådet. Laurs spørger Bjarne Frederik-

sen, Knud Andresen og spejderne om de vil deltage i 

projektet. Der tages også kontakt til Jesper Larsen for 

hjælp med fondsansøgninger samt evt. til Bramming 

Lokalråd. 

4.  Orientering vedr. møde med Anders 

Kronborg og Hans Kjær den 28.03.14. 

Mødet var foranlediget ved Gørding Erhvervs-

forenings henvendelse  til Gørding Lokalråd, 

vedr. ”Passage, stor transport gennem byen” 

Møde gik fint. Der er dog ingen penge til en omfartsvej 

pt., men Anders Kronborg lovede at tage vores ønske 

med videre. 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Referat 

Gørding Erhvervsforening og Gørding Lokal-

råd, deltog ved mødet med hver 2 repræsen-

tanter.  

Trafikforanstaltninger i Nørregade bl.a. P-

vagt, P-båse og gule kansten. 

5.  Nyt fra Brandingprojektet v/ Kristina 

Schultz og Allan Kristiansen 

Der er sendt mail ud til 33 foreninger. Der er indtil videre 

givet tilsagn fra 11 foreninger om tilkud på i alt 30.000 

kr. Der er givet afslag fra 4 foreninger. Der afventes så-

ledes tilbagemelding fra 18 foreninger.  

Der afholdes møde med Henrik Vestergaard d. 16. april. 

Efter påske afholdes møde med Idealix. 

6.  Følgende dagsordenpunkter er indsendt 

til mødet med Økonomiudvalget den 20. 

maj 2014: 

1. Omfartsvej – trafikpassager igennem 
Gørding. 

2. 1911-bygning ved Gørding Skole 

(Nørregade 70 og 74). 

3. Hallens parkeringsplads – afklaring 
på situationen.  

4. Ny lokalplan for Gørding bymidte. 

Punktet blev udsat til næste møde d. 14. maj. 

7.  Opfølgning vedr. ”Spejderne opsagt fra 

lejemål” v/ Lause Kallehauge. 

(Bilag vedlagt) 

Laurs havde snakket med spejderne og orienterede om 

dette. Spejderne har fået et jordstykke tildelt af kommu-

nen. Klatretårnet må dog ikke sættes op der, men de 

arbejder på at finde en anden placering. 

8.  Mellembyplan for Gørding. / Orientering. 

Nedlagt sti bagved Gørding skole - Jf. mail der 

sendes til orientering 

Stier i Verdensskoven – opstart af lille følge-

gruppe. 

Stier i Johnsens anlæg – drøftelse / oriente-

ring m.m. 

Orientering fra følgegruppe vedr. Stations-

pladsen – Jf. mail der er udsendt. 

Orientering vedr. Byhave og juletræ. 

Nedlagt sti: Kirstine Dagnæs-Hansen har været i dialog 

med skolen. Hun foreslår en trampesti (ikke til cykler) 

igennem beplantningen, og at der plantes levende hegn i 

begge ender. Lokalrådet bakker op om dette forslag. 

Jonna giver Kirstine besked.  

Stier i Verdensskoven – følgegruppe: Sanne + Frede 

deltager fra Lokalrådet. Frede har spurgt Ingeborg Lo-

rentsen og hun vil gerne være med. Kristina spørger 

børnehaven om de gerne vil have en repræsentant med i 

gruppen. 

Stationspladsen: projektet sendes i licitation. 

Byhaven: Entreprenøren er gået i gang med etablering af 

byhaven. Der er etableret kontakt mellem erhvervsfor-

eningen og kommunen vedr. aftale om juletræ på plad-

sen. 

9.  Gørding Lokalråd på Esbjerg kommunes 

hjemmeside. 

Drøftelse af henvendelse fra Esbjerg kommu-

Der er link på kommunens hjemmeside til lokalrådets 

hjemmeside. Kristina undersøger om mails der sendes til 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Referat 

ne - Jf. mail der er sendt til orientering lokalrådet, kan videresendes direkte til Jonna 

10.  Orientering  

Landsbypedel  - Jf. mail der er udsendt 

Der er kommet rigtig mange ønsker fra hele kommunen. 
Frede videresender information vedr. landsbypedeller når 

de han modtager det. 
  

11.  Emner til Sognebladet.  Ingen indlæg 

12.  Evt.  

Oprydning i ”Kommende punkter” – blev ud-

sat på sidste møde. 

 

Rengøringsdag 

Oprydning i kommende punkter: udsættes. 

 

Rengøringsdag: En fælles oprydningsdag for byen blev 

drøftet. Det blev diskuteret om det skulle være et arran-

gement eller om vi blot skal bringe en opfordring i Sog-

nebladet. Blev udskudt, det der er gang i mange projek-

ter pt.  

13.  Næste møde  Onsdag den 14.05.14 kl. 19.00 – 21.00 

 

 

Kommende punkter: 

 Hjertestien – kontakt til Hjerteforeningen.  
 Bøel Kirkesti – genetablering. 
 Handlingsplan for byfornyelsen. 
 Årligt møde med institutionsleder i Gørding. ( skole, børnehaver og plejecenter ) 

 Årligt møde med Vejrup Lokalråd  (Vejrup inviterer m.m. / ulige år)  
 Gennemgang af Markedsanalyse rapporterne fra EA sydvest. 
 Plan over forslag til stier i og omkring Gørding.  
 Digitaliseringsprojekt v. Jesper Larsen, LAG (jt modtaget oplæg til drøftelse) 
 Trampesti langs Holsted å. 
 Byforskønnelsespris – drøfte ideforslag ( Lause ) 
 Vedtægtsændringer – vedr. valg til Lokalråd. 
 Oplæg modtaget af Ulla Kromann byrådsmedlem pr. 01.01.14 
 Landsbypedelordning 
 Opgavefordeling i Lokalrådet. 

 
 
 
Med venlig hilsen  
      
Jonna Thuesen 


