
Referat fra lokalrådsmøde 

- onsdag den 14. maj 2014,  

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

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

Afbud: Allan, Sanne 

Ordstyrer : Frede 

Referent : Kristina Schultz  

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra 

lokalrådsmødet den 8. april 2014. 

Referat blev godkendt. 

3.  Nyt fra Brandingprojektet v/ Kristina 

Schultz og Allan Kristiansen 

Økonomien er på plads. Der afventes stadig svar fra enkelte 

foreninger. 

Første møde med Idealix er afholdt. De går nu i gang med at 

udarbejde et forslag til logo og hjemmeside.  

Tidsplan for projektet: 

 Når de sidste foreninger har meldt tilbage, sendes der 

infomail rundt til foreningen. 

 Idealix færdiggøre deres projekt til 1. juli 2014. 

 Ny hjemmeside lanceres d. 1. september 2014 

  Infoskærme i drift fra 1. november 2014 

Egon Nielsen har meldt fra til at levere infoskærme pga. 

sygdom. Der søges efter en ny leverandør. 

4.  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. 

Opfølgning og orientering vedr. 

punkterne, samt aftale om hvem der 

fremlægger punkterne m.m. 

 

Omfartsvej: Vi lægger på til at få en tilbagemelding på møde 

d. 28. marts 2014 sammen med Gørding Erhvervsforening. 

Jonna fremlægger punktet. 

 

1911-bygningen: Jonna har haft møde med støttegruppen for 

bygningen. Vi afventer oplæg til økonomi til projektet fra 

gruppen. Jonna fremlægger punktet. 

 

Hallens parkeringsplads: Vi ønsker en afklaring på hvilken 

forvaltning det hører ind under. Frede fremlægger punktet. 

 

Lokalplaner i Gørding bymidte: Laurs fremlægger punktet. 

5.  Mellembyplan for Gørding. / 

Orientering. 

Orientering vedr. Johnsens anlæg – 

stierne m.m. 

Der er afholdt første møde i stigruppen. Frede orienterede om 

dette. 

6.  Orientering  

Landsbypedel - Jf. mail der er udsendt 

(Frede) 

 

7.  Emner til Sognebladet.   

8.  Evt.  Anette ønsker at træde ud af lokalrådet fra efteråret 2014. 

9.  Næste møde   Torsdag den 12. juni kl. 19.00 – 21.00 / Oprydning i 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

”Kommende punkter”. 

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 

 


