
Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 3. november 2014 

 

1. Valg af skriftsfører samt 2 stemmetællere 

Kristina Schultz blev valgt som skriftsfører.  

Jes Skaarup og Martin Klintworth blev valgt som stemmetællere. 

2. Valg af ordstyrer 

Frede Nedergaard blev valgt som ordstyrer Han konstaterede, at  Repræsentantskabsmødet var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

3. Registrering af fremmødte repræsentanter 

Erik Jørgensen (Menighedsrådet), Elna Nielsen (Kløvermarken), Henning Kristensen (Lindegården), Jes 

Skaarup (Varmeværket), Anders Pedersen (Antenneforeningen), Gurli Jensen (Østergårdens Venner), Vagn 

Olesen (Sejersgården), Martin Klintworth (G.L.I.F), Marianne Jensen (Husholdningsforeningen), Miranda van 

Tuli (Farveladen), Tommy Sørensen (Erhvervsforeningen), Sven Otto Jensen (Menighedsrådet), Kirsten 

Henriksen (Indre Mission), Jesper Egegaard (Erhvervsforeningen), Anne Lise Eskesen (Kulturparaplyen), 

Frede Nedergaard (Åbrinken), Per Johansen (Hallen), Arne Hessel Andersen (Splinten), Allan Kristiansen 

(Træningscenteret), Sanne Borg (Træningscenteret), Jonna Thuesen (Birkevænget/Pilevænget), Kristina 

Schultz (G.L.I.F) 

4. Lokalråds formand aflægger beretning 

Repræsentantskabsmøde den 3. november 2014. 

Gørding Lokalråd konstituerede sig den 20. november 2013, med to nye folkevalgte medlemmer – Hans 

Erik Andersen og Henning Bloch, samt de øvrige medlemmer fordelt på følgende roller: Næstformand Frede 

Nedergaard, sekretær Kristina Schultz, kasserer Sanne Borg, Lauers Kallehauge, Allan Serup Kristiansen, 

Anette Nicolaisen og formand Jonna Thuesen. 

Inden det konstituerende møde, havde Gørding Lokalråd i samråd med Esbjerg kommunes Byfond, været 

medarrangør til et Infomøde ”DIT HUS – VORES BY” i Gørding Forsamlingshus. 

Et møde der på flere måder blev bane brydende, idet deltagerne blev gjort opmærksom på muligheden for, 

at søge tilskud til bevaringsværdige bygninger og huse fra før 1950. Noget der siden hen har tilført byen et 

flot beløb i byfornyelsesmidler på 863.000 kr., midler der skal medvirker til forskønnelse af bygninger og et 

helhedsindtryk af Gørding. 

Ved dette mødet blev der også startet et ”spire” til en borgergruppe, der ønskede at bevare 1911-

bygningen ved Gørding skole. En gruppe på 4 personer, med vidt forskellig baggrund og alligevel et fælles 

mål – det at bevare 1911 bygningen. Gørding Lokalråd har i det indeværende år mødtes med gruppen og i 

fællesskab er der opnået enighed om, at bygningen der er betegnet som bevaringsværdig, skal have et 

formål der er til gavn og glæde for borgeren i Gørding. 



Gruppen har fået tegnet et skitseforslag v/. arkitekt Carlo Volf og et økonomisk overslag, der efterfølgende 

blev præsenteret ved Lokalrådets møde med Økonomiudvalget den 20. maj 2014. Ide forslaget går meget 

ud på et ”Multihus” med mange forskellige formål, der bl.a. kan rumme Klub Gørding og Gørding skole, 

samt tilbud til byen og omegnens borgere. 

Der arbejdes videre med opgaven og i sidste uge, var der et møde med direktør Jørn Henriksen fra Børn og 

Kultur, med henblik på forankring af sagen mellem Esbjerg kommune, borgergruppen og Lokalrådet. 

Branding projektet – der har været længe undervejs og som vi nu er ved at kunne se i mål, fik ved årets 

afslutning i 2013 tilført 20.000 kr. via Sydbank Fonden. Sammen med de 88.000 kr. der er givet i LAG-midler 

og de penge som I, i foreningerne har tilført – Mange TAK for jeres bidrag dertil. Gruppen vil i aften afsløre 

det nye Logo, som dermed vil være startskuddet til at projekt ruller ud og bliver synlig for alle i byen.  

Byhaven ved Gørding Skole, blev bl.a. udsat på grund af politiske overvejelser i udvalgene vedr. anvendelse 

af bygningerne Nørregade 70 og 74, samt 1911 bygningen. Projektet blev efterfølgende udsat til foråret og 

stod derved først endelig færdig i sommeren 2014. I forbindelse med projektet tilbød Gørding 

Erhvervsforening, at etablerer installationer til byens juletræ, der de sidste mange år havde stået lidt 

”klemt inde” foran Hotel Gørding. Dette blev godt modtaget af Gørding Lokalråd og projektlederen ved 

Esbjerg kommune, hvorved byens juletræ fremover vil stå og pryde ”midt” i byen. Byhaven er derved 

medvirkende til at styrke et smukt og bevaringsværdigt område, ved indgangen til Gørding skole og 

1911’eren. 

”Omfartsvej ved Gørding” – et projekt der i mange år har været på dagsorden i Gørding Lokalråd og flere 

gange ved de årlige møder med Økonomiudvalget. Projektet bliver mere og mere aktuelt, efterhånden som 

den tunge trafik øges igennem byen. Lastbilerne bliver større om tungere, på lige fod med 

landbrugsmaskinerne, der bliver bredere og hyppigere igennem byen. ”Tid koster penge!” – hvorved vores 

lokalpolitikker Jørn Haahr Schultz og Gørding Erhvervsforening i foråret 2014, kontaktede Gørding Lokalråd 

med henblik på et samarbejde omkring omfartsvejen ved Gørding. Erhvervsforeningen ville indsamlede 

underskrifter og kommentar fra lokale erhvervsdrivende, der belyste situationen med den tunge trafik 

igennem byen, der også var blevet en belastning på tid og penge for de lokale erhvervsdrivende.   

Efterfølgende inviterede Gørding Lokalråd i samråd med Gørding Erhvervsforening, Udvalgsformand for 

Teknik- og byggeudvalget, Anders Kronborg og Teknisk direktør Hans Kjær til et møde, hvor de 24 

underskrifter og evt. kommentar fra de erhvervsdrivende i området, blev afleveret. Ligeledes blev der i den 

forbindelse med mødet, kørt en rundtur i området med henblik på at belyse trafik situationen igennem 

Gørding m.m. Anders Kronborg tog efterfølgende sagen med til Bruxelles, der igen henviste til staten som 

med finansiering på projektet.  

Siden har der i et tæt samarbejde mellem Esbjerg kommune, Gørding Erhvervsforening og Gørding 

Lokalråd, været henvendelse til og efterfølgende besøg af Folketingspolitikkerne Benny Engelbrecht og 

Hans Christian Thoning, med henblik på lobbyisme og ønske om statstilskud til ”Omfartsvejen ved Gørding”. 

Folketingspolitikkernes møde med Gørdings udfordring, dermed ønske om en omfartsvej, mundede ud i en 

anbefaling på, at Esbjerg kommune ved Borgmester Johnny Søstrup og Gørding Lokalråd, med stor støtte 

fra Gørding Erhvervsforening, samt forvaltningen skulle indsende en fælles henvendelse og brev til 

Folketinget transportudvalg via Hans Christian Thoning og Skatteminister Benny Engelbrecht. En 



henvendelse der efterfølgende blev videre sendt, direkte til Transportministeren Magnus Heunicke, i det 

 

Der er desværre i sidste uge, kommet afslag fra transportministeren, jf. udkast af svarbrevet: 

”Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har stor forståelse for de kommuner rundt omkring i landet, som 

gerne vil have den tunge trafik ledt væk fra bymidten.  

Men jeg vil også bemærke, at en omfartsvej ved Gørding vil ligge på kanten af Transportministeriets 

ressort, idet der er tale om en kommunal vej, der ikke er i umiddelbar nærhed af en statsvej”. 

Anders Kronborg har oplyst at han ikke sådan lige giver op, hvorved han igen vil bringe sagen til deres 

kontor i Bruxelles med henblik på, at finde nye veje finansiering af omfartsvejen ved Gørding – så vi må X-

finger m.m. på at det lykkes. 

Stationspladsen er nu ved at danne sig og følgegruppen, der var nedsat er godt tilfredse, da det ser ud til at 

pladsen bliver renoveret med ny belægning m.m. hele vejen rundt, som derved understøtter de flotte 

gamle bygninger, der også vil bliver yderlig forskønnet ved hjælp af byfornyelsesmidler. Der kommer nye 

bænke, belysning og den flotte Gørding tegl der er lagt, forbinder nu pladsen sammen med fortovene i 

Nørregade. Der har i forløbet været et tæt samarbejde med DSB / BaneDanmark med henblik på at have 

fokus på forholdene for togpassagererne m.m. Der er planlagt indvielse af pladsen, den 28. november 2014, 

som vil blive annonceret i dagspressen.   

Stierne i Verdensskoven er nu i søgelyset efter, at følgegruppen, har givet deres bud på hvad de ser som 

gode løsninger for byen. Det er planen at der kommer bedre skiltning, belægning og belysning på 

hovedstierne, samt fra Østparken og rundt i selve Verdensskoven.    

Esbjerg kommune henvendte sig vedr. ”Faldefærdige bygninger i lokalområdet” – hvor til Gørding Lokalråd 

indsendte forslag til bygninger der ønskes nedbrudt. Listen blev til ved borger-henvendelse, samt 

lokalrådets egen opsøgning i området. Listen indeholdte 7 emner til Ned-brydning.   

Landdistriktspolitik – er under udarbejdelse og Borgmesteren inviterer til dialogmøder den 18. november 

2014, kl. 19.00 til 21.30, i Gørding Idræts- og Kulturcenter. Der er i alt tre dialog-møder annonceret i Esbjerg 

kommune, hvor den første foregår her i Gørding. Gørding Lokalråd vil deltage ved mødet og ønsker hermed 

at opfordre borgere i Gørding til at deltage ved dialogmødet.  

Landsbypedelordningen er der stor søgning til og Gørding Lokalråd har været medvirkende til at der er 

sendt informationer ud til alle foreninger med henblik på at man benytter ordningen. Der skal være 

evaluering af projektet, hvorved Gørding Lokalråd vil være opsøgende på de projekter der er søgt på i 

Gørding området.  

Lokalrådsmedlem Annette Nicolaisen meddelte først på sommeren, at hun ønskede at trække sig i 

Lokalrådet på grund af andet bestyrelsesarbejde. Mange TAK til Annette for et godt og konstruktivt 

samarbejde. Suppleant Ole Schack Hansen, indtrådte derved efter sommerferien i Lokalrådet. Samarbejdet 

var allerede godt i gang, idet Ole bl.a. har været Erhvervsforeningens repræsentant i samarbejdet omkring 

omfartsvejen ved Gørding. TAK til dig Ole, for din indsats i Lokalrådet og vi håber forsat på det gode 

samarbejde med dig og dine kollegaer i Gørding Erhvervsforening.  



Lokalrådets kommende punkter: 

• Skolestruktur evt. skal der indsendes et høringssvar, hvorved Lokalrådet i samråd med 

Skolebestyrelsen, har indkaldt til et dialogmøde mellem skolen, klubben, hallen, GLIF, daginstitutionerne og 

lokalpolitikker m.m. 

• Besøg af Hans Christian Thoning – planlagt til den 1. december 2014. 

• Lokalplan med mange bindinger på husene i Nørregade. 

• Og det vi har gang i …… 

• Og helt sikkert meget mere vi får gang i. 

Kære Alle - Gørding Lokalråd arbejder på og med sagerne, der er hele tiden nye og spændende 

udfordringer, at give sig i kast med – noget haster og noget trækker ud og andre er lige til…….Det er rigtig 

spændende, at få lov til at være med til at gøre en forskel for borgerne i Gørding og for byen. Vi håber i 

Gørding Lokalråd, at vores input på sigt giver nye borgere lyst til at være medlem i lokalrådet, da vi også 

mener det er vigtig at der kommer nye kræfter til …!! 

Mange TAK til Esbjerg kommune og til forvaltningerne – TAK for et godt samarbejde og for de mange meget 

fine tiltag, byfornyelser og anlægsdele, som Gørding modtagere i gennem årene.  

Kære Lokalrådsmedlemmer – Mange 1000 TAK for jeres indsats, TAK for snakkende, drøftelserne og 

diskussionerne, det der forstyrrer og gør det at vi nogle gange får øjne op for at op-gaverne og 

udfordringerne, kan løses på helt andre måder – med jeres indsats, er der i Gørding et så godt og meget 

aktivt Lokalråd. 

TAK på vegne af Gørding Lokalråd 

 

Kommentarer/spørgsmål til beretningen: 

Toilet på Stationspladsen? Vi havde ønsket at der kom et offentlig toilet, men det kommer der desværre 

ikke.  

Landsbypedeller: Kan informationer komme hurtigere rundt? Lokalrådet lover at stramme op omkring 

dette. 

Pullerter i Nørregade: Pullerterne er sat op, da det nye fortov i byen allerede skal renoveres igen. Det er 

sendt videre til Esbjerg Kommune at det skal revurderes hvor pullerterne står. 

Parkeringsbåse: Det er kommunens holdning, at parkeringsbåse ikke vil løse problemet med parkering i 

Nørregade. Derfor er denne løsning ikke valgt. Der blev foreslået parkeringsforbud i den ene side af 

Nørregade. Forslaget tages med til Kommunen.  

5. Regnskab 



Sanne gennemgik regnskabet.  

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

7. Valg til Lokalrådet 

Følgende var på valg: Jonna Thuesen, Kristina Schultz, Allan S. Kristiansen, Frede Nedergaard, Ole S. Hansen 

(suppleant for Anette Nicolaisen), 

Følgende blev foreslået og opstillet: 

Tommy Sørensen, Jonna Thuesen, Allan Kristiansen, Frede Nedergaard, Annelise Eskesen, Kristina Schultz 

 

Følgende blev valgt: 

Jonna Thuesen (valgt for 2 år) 

Kristina Schultz (valgt for 2 år) 

Allan Kristiansen (valgt for 2 år)  

Frede Nedergaard (valgt for 2 år) 

Tommy Sørensen (valgt for 1 år)  

Anne Lise Eskesen (Suppleant) 

 

8. Valg af revisor samt 1 suppleant 

Flemming Pedersen blev valgt som revisor 

Erik Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Status på brandingprojektet. Nyt logo for byen blev præsenteret og tidsplan. 

Vagn Olesen orienterede om arbejdet med 1911-bygningen.  Jonna Thuesen orienterede fra mødet med 

Jørgen Henriksen fra Esbjerg Kommune.  

Anne-Lise Eskesen forespurgte til fortov på Risagervej om til Rugmarken. Jonna oplyste, at der skal laves ny 

lokalplan for at der kan etableres fortov. 

Husk at oplyse hvis der kommer nye repræsentanter, eller hvis du får ny mailadresse til Kristina Schultz på 

rugmarken17@youmail.dk.  


