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Referat fra Lokalrådsmøde d. 11. november 2014 

 

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

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Tommy blev budt velkommen. Kort præsentation af alle medlemmer. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 7. oktober 2014 

Rettelse til brandingprojektets deadline. Herefter blev referatet godkendt. 

 

3) Konstituering af Lokalrådet 

Formand: Jonna Thuesen 

Næstformand: Hans Erik Andersen 

Kasserer: Sanne Borg 

Sekretær: Kristina Schultz 

 

Vej og Park: Laurs og Frede 

Branding: Allan, Sanne, Kristina 

Booking af lokaler: Frede 

Ny skolestruktur: Hans Erik og Kristina 

1911-bygningen: Laurs og Jonna 

Der sættes ansvarlige på efterhånden som projekter startes op. 

 

4) Mellembyplan for Gørding 

Indvielse af stationspladsen d. 28.11.2014 kl. 14.30. Henning spørger Spejderne om de kunne tænke sig at 

varme og uddele pølser, samt snakker med Flemming i Spar om levering af pølser og øl/vand. 

Henning snakker med Serviceudlejningen om opsætning af telt 6 x 8 meter + 9 ståborde. Jonna sender mail 

til Kristine cc. Henning. Tommy og Henning hjælper med opsætning af telt. 

 

5) Nyt fra Brandingprojektet 

Der er fundet ekstra penge til programmering af hjemmesiden. 

Projektet forventes færdig ultimo marts. 

Der fremlægges oplæg til lokalrådsmødet i december måned. 

 

6) Opfølgning på mødet vedr. fremtidig organisering af børneområde i Gørding 

Hans Erik og Kristina orienterede fra mødet. Der sendes særskilt notat fra mødet samt dias udarbejdet af 

Henrik Vestergaard. 

 

7) Opfølgning på mødet vedr. 1911-bygningen 

Laurs og Jonna orienterede fra mødet. Der lægges op til workshop, som kommunen vil hjælpe med at 

organisere. Det er skolen, der har ansvaret for at vedligeholde/opvarme bygningen indtil der kommer en 

afklaring om hvad der skal ske.  
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8) Hans Chr. Thoning – besøg i Gørding 

Besøg d. 1. december 2014 fra kl. 10.30.  

Ole Schack og Jesper Egegaard fra Erhvervsforeningen og Jørn Schultz deltager også. Jonna og evt. Laurs 

deltager fra Lokalrådet. 

Jonna laver en plan for dagen. 

 

9) Invitation til 1. dialogmøde om udarbejdelse af Landdistrikspolitik 

Afholdes d. 18. november kl. 19.00 – 21.30. Jonna melder til mødet.  

 

10) Opfølgning på omfartsvejen ved Gørding – brev til Borgmesteren 

Vi har modtaget svar fra transportministeren. Umiddelbart er der ingen penge på Christiansborg. Sagen 

tages videre til Brüssel af kommunen. 

 

11) Orientering 

Jonna orienterede fra repræsentantskabsmødet. Parkering i Nørregade blev diskuteret. Problematikken 

vedr. pullerter er sendt ind til kommunen. Kristine Dagnæs-Hansen har sendt parkeringsproblemet videre 

til Vej og Park, og oplyser at der først vil blive kigget på det i starten af 2015. 

 

12) Emner til Sognebladet  

Konstituering + beretning fra repræsentantskabsmødet. Det fulde referat ligges på www.goerding.dk. 

 

13) Evt. 

Frede laver mødekalender for 2015. 

Kristina laver liste med kontaktoplysninger og sender rundt. 

 

14) Næste møde 

Næste lokalrådsmøde inkl. julefrokost afholdes tirsdag d. 16.12.2014 kl. 18.30 i hallen.  

Kristina sender invitation til Anette og Ole. 

http://www.goerding.dk/

