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Referat fra Lokalrådsmøde d. 25. august 2014 

Tilstede: Jonna, Sanne, Laurs, Ole, Henning, Hans Erik, Kristina, 

Afbud fra: Allan, Frede, 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt. 

Laurs tager kontakt til indehaveren af pizzeriaet om, at han skal sørge for oprydning i umiddelbar nærhed af 

hans forretning. 

3) Mellembyplan for Gørding 

Byhaven: Jonna tager kontakt til Kirstine og Erhvervsforeningen for at få lavet en pressedækning af, at 

projektet nu er færdigt. 

Stierne i Verdensskoven: Der arbejdes videre med en plan for belysning rundt i skoven, skiltning og bænke.  

Kommunen efterlyser desuden en lejer som vil have får gående i Verdensskoven. Leje evt. 0 kr. om året. 

Stationspladsen: Entreprenøren er i gang med at grave. Julebelysning blev diskuteret. Ole fortalte at 

Erhvervsforeningen har fundet nogle uplights, som kan bruges på stationspladsen som fremtidig 

julebelysning. Ole sender materiale til Jonna, så hun kan videregive det til kommunen. 

Hjertestien: Jonna arbejder videre med Hjertestien. Der skal tages kontakt til Hjerteforeningen igen. 

4) Brandingsprojektet 

Projektet kører videre. Der afholdes møde med Henrik Vestergaard om det videre forløb snarest, hvorefter 

der kan meldes en endelig tidsplan ud. 

GLIF har givet tilsagn om at ville låne Lokalrådet 88.000 kr. indtil LAG-midlerne udbetales fra ministeriet. 

5) Omfartsvej ved Gørding 

Brev til Hans Christian Thoning blev gennemgået. Ole skriver noget om modulvogntog, og sender til Jonna.  

Sanne sørger for at lave aftale med en fotograf. Erhvervsforeningen har tidligere givet tilsagn om at betale 

fotografen. 

6) 1911-bygningen 

Der er 3 forvaltninger, der er involveret i projektet. Jonna tager fat i John Snedker, Jørgen Henriksen, 

Støttegruppen og skolen for at få sat et møde op om det videre forløb. 
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7) Hans Christian Thoning – besøg i Gørding 

Jonna sender nogle forslag til datoer til Hans Christian, og vender tilbage med endelig mødedato. 

8) Esbjerg Kommunes henvendelse vedr. nedbrydningsplan 

Lokalrådet indstiller følgende ejendomme til nedrivning:  

Vestergade 8, Aikevej 13, Lourupvej 3, Søndergade 7 (Gartneriet), Kirkevej 25. 

Jonna sender liste til Esbjerg Kommune. 

9) Orientering 

Lokalårbog: Jonna fik ingen input, hvorfor der ikke blev indsendt noget. 

Lokalplaner: Udskydes. 

Åpladsen: Jonna orienterede om at der er udarbejdet et skitseforslag over åpladsen. Skitseforslag er 

udarbejdet af Helene Plet. 

Telefonnøglen: Jonna tager et billede af Byhaven og sender det til Telefonnøglen. Billedet skal erstatte 

gammel billede af Lokalrådet. 

Workshop – trafikken i Bramming: Laurs orienterede om workshoppen.  

10) Oprydning i kommende punkter 

Udsættes til næste møde 

11) Emner til Sognebladet 

Jonna kontakter Kirstine for at få tegninger af Stationspladsen med henblik på at få en omtale i 

Sognebladet.  

12) Evt.  

Invitation til Kultur Netværksmøde videresendes til Repræsentantskabet. 

Jonna oplyste at Jesper Larsen gerne vil komme til et møde hvor han vil fortælle om hans nye rolle som 

landdistriktskonsulent og fundraiser.  

Der er fotografering d. 2. september til bosætningsbrochure. Sanne sørger for aktive i træningscenteret. 

Henning sørger for nogle mountainbikeryttere. 

13) Næste møde: Tirsdag d. 7. oktober 2014 

 

Referent: Kristina 


