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Referat fra Lokalrådsmøde d. 16. december 2014 

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

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt. 

3) Mellembyplan for Gørding 

Hans Erik foreslår, at der skal laves artikel til Sognebladet om indvielse af stationspladsen. Laurs laver 

artikel om dette. Jonna videresender billeder. 

4) Nyt fra Brandingprojektet 

Der er afholdt møde med Infocenter i Esbjerg. Vi afventer svar på en række spørgsmål.  

5) Opfølgning på mødet vedr. fremtidig organisering på børneområdet 

Der er intet nyt. Vi afventer nærmere. 

6) Opfølgning fra 1911-bygningen 

Gruppen indkaldes efter nytår. 

7) Besøg af Hans Christian Thorning 

Laurs orienterede om besøget. Først var der besøg på Tradeline. Herefter var der besøg på varmeværket og 

solcelleanlæg efterfulgt at besøg på skolen. Dernæst var der besøg i hallen efterfulgt af kaffe, og 

afsluttende besøg på stationspladsen. 

Omfartsvejen blev diskuteret igen. Hans Christian oplyste, at han stadig kan se potentialet i omfartsvejen, 

og at han gemmer sagen, hvis der skulle dukke nye muligheder op for finansiering. 

8) 1. Dialogmøde afholdt i Gørding Idræt – og Kulturcenter d. 18.11.2015 

Jonna orienterede fra mødet. 

9) Orientering 

Landsbypedelordningen: Hallen har haft problemer med, at tingene, som er lovet, ikke bliver lavet. Hallen 

er opfordret til at tage direkte kontakt til kommunen. Tages med i forbindelse med evaluering af projektet. 

Jonna har fået mail fra Niels Peder Kristensen fra Støtte og kontaktpersonsordningen. Han sender foldere. 

Det blev vurderet, at vi ikke har brug for at han kommer på besøg. 
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Der er kommet indbydelse fra Jesper Larsen om kursus i januar om foreningers brug af Facebook. Jonna 

sender invitation videre til brandinggruppen. 

Vi har fået henvendelse fra Jyske Vestkysten, som gerne vil have nogle historier til avisen mellem jul og 

nytår. Allan skriver et par linjer om brandingprojektet. Jonna skriver om stationspladen og byhaven.  

10) Emner til Sognebladet 

Laurs laver indlæg vedr. Hans Christian Thonings besøg. 

11) Mødedatoer for 2015 og booking af lokaler 

Mødekalender blev godkendt. Er tidligere sendt rundt af Frede på mail. 

12) Evt.  

13) Næste møde 

Afholdes mandag d. 26. januar 2015 kl. 19-21. 


