
Dagsorden + Referat 

Lokalrådsmøde  

 Mandag den 26. januar 2015,  

kl. 17.00 – 19.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter. 

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

Referent : Kristina 
 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokalrådsmødet den 16. de-

cember 2014. 

Referat er ikke sendt rundt. Godkendes 

næste gang. 

3.  Mellembyplan for Gørding. 

Mulighed for opstribning i P-båse i Jernbanegade og parkering 
i Nørregade.  (Mail udsendt) 
 
 

Jonna har sendt mail rundt. Der er lidt 

problemer med at biler holder forkert par-
keret på stationspladsen. Kirstine Dagnæs 
Hansen sender videre at vi ønsker en løs-
ning på P-båse i Nørregade samt på stati-
onspladsen. 

4.  Møde med Økonomiudvalg og Teknik & Byggeud-

valg – 

Punkter indsendes senest den 16. marts 2015 til 

mail: pto@esbjergkommune.dk 

Vedtaget Pollitik for 

Nærdemokrati, november 2014. Vedtaget den 12. janu....docx
 

Der er udsendt indkaldelse af punkter til lokalrådets møder 
med de politiske udvalg (Mail udsendt). 
I januar 2015 vedtog Økonomiudvalget en revideret udgave 

af Politik for Nærdemokrati. Politikken er vedhæftet. 
Dette betyder en ændring i forhold til lokalrådenes møder 
med Økonomiudvalget. Fremover vil flere lokalråd blive sam-
let til et møde med Økonomiudvalget. Lokalrådene er samlet 
på følgende måde: 

At vi indkaldes sammen med - Grimstrup, Endrup, Vejrup og 

Gørding Lokalråd 
Hvert lokalråd kan sende 2 – 3 repræsentanter til mødet. 

Der er ændret i strukturen for møderne 

med økonomiudvalget. Vi bliver indkaldt til 

fælles møde med Grimstrup, Endrup og 

Vejrup Lokalråd. 

Forberedelse + punkter udarbejdes på 

Lokalrådsmødet d. 3. marts. 

5.  Landdistriktspolitik - for Esbjerg Kommune til høring. 

Landdistriksbrochure_

Livskvalitet.pdf

Høringsbrev 

150123.pdf
 

Høringsfrist er senest den 24.februar 2015. 

Landdistrikspolitikken er udsendt af Jesper 
Larsen. 
Hans Erik, Laurs og Frede læser det igen-

nem og sender input til høringssvar til Jon-
na senest fredag d. 20.2.2015. 

6.  Gørding Sogneblad – indkaldelse til Generalforsamling den 

19. februar 2015.  

Indkaldelse til 

generalforsamling 2015.docx
 

Aftales hvem der deltager ved dette møde.  

Vi har 6 sider – og har benyttet 9,65 i 2014.  

Der skal tages stilling til om vi ønsker at søge om flere sider. 

Frede, Henning og Sanne deltager alle i 

Generalforsamlingen. 
 
Vi blev enige om, at der ikke ansøges om 
ekstra sider, da Mellembyplanen snart er 

afsluttet. 

7.  Nyt fra Brandingprojektet.  Kristina orienterede om status på bran-

dingprojektet. Der arbejdes i øjeblikket på 

at skaffe 20.000 kr. mere, da projektet 

bliver dyrere end først budgetteret. Dette 

mailto:pto@esbjergkommune.dk


Punkt 

nr. 
Dagsorden Referat 

skyldes blandt andet at der indgås aftale 

med Infocenter Esbjerg om servicering af 

skærmene. Ligeledes hjælper de med det 

sidste programmering af hjemmesiden. Det 

forventes at skærmene kører medio april, 

hvor der også afholdes kurser for forenin-

gerne i brug af infoskærme. 

8.  Høringssvar vedr. Ny skolestruktur. 

 

Orientering til Lokalråd vedr. Høringssvar skolebesty-

relsen har indsendt. 

 

Herunder orientering vedr. Mødet den 06.01.15 i BUUG (Bør-

ne- og Unge Udvalg Gørding) v/. Hans Erik og Jonna. 

Esbjerg Byråd har den 17. november 2014 truffet beslutning 

om at fremsætte forslag om ny organisering af skole-, SFO- 

og klubområdet i Esbjerg Kommune gældende fra 1. august 

2015. 

 

Efter forslaget nedlægges 25 skoler og 9 nye skoler oprettes. 

Det foreslås at de 9 nye skoler består af følgende hidtidige 

skoledistrikter med tilhørende klubber: 

Skole 7: Bakkevejens Skole, Egekratskolen, Gørding Skole, 

Nordre Skole og Vejrup Skole. 

( Overstående er Jf. Henvendelse til Skolebestyrelser og Lo-

kalråd – udsendt den 18.11.14 / jeg beklager, er desværre 

ikke udsendt til Gørding Lokalråd ) 

Jonna og Hans Erik deltog i mødet. 

Der blev nedsat et udvalg denne aften, og 

der er efterfølgende udarbejdet udkast til 

vedtægter for BUUG. Udkastet blev drøftet 

og tilrettet. 

Tommy blev valgt som lokalrådets repræ-

sentant i BUUG.  

Skolebestyrelsen har indsendt høringssvar. 

 

9.  1911- bygning.  

Gruppen indkaldes snarest med henblik på det videreforløb. 

Jonna har kontakt til Lotte Knudsen, Es-

bjerg Kommune. Vi afventer nærmere fra 

hende. 

Når vi har hørt fra hende, skal 1911-

gruppen indkaldes igen. 

10.  Omfartsvej ved Gørding. 

Der er indkaldt til møde den 2. februar 2015, kl. – ved Anders 

Kronborg. 

Rep. fra Gørding Erhvervsforening og Gørding Lokalråd er 

indkaldt. 

Jesper Egegaard, Ole S. Hansen og Jonna 

Thuesen deltager. 

11.  Henvendelse fra Koordinator Pia Enemark – vedr. Ma-

gasinet ´Hvor skal jeg bo?´ 

Mail udsendt – hvor der er link til materialet. 

Deadline for ændringer - den 2. februar 2015. 

Bl.a Timetog ikke nævnt. 

Alle bedes kigge det igennem og sende 

input til Jonna senest fredag d. 30. januar 

2015. 

12.  Fællesmøde med Lokalråd i gl. Bramming kommune. 

Orientering vedr. Fællesmøde den 19. februar 2015 kl. 19.00 

Jonna orienterede om, at mødet er udsat. 

Vi hører nærmere når der er nyt. 

13.  Orientering. 

Udlevering af pjecer vedr. Støtte og Kontakt Personordning 

(SKP)ved Esbjerg kommune. 

 

Julekort fra Hans Kristian Thoning  

 

Brochurer vedr. Støtte og Kontakt Person-
ordningen blev delt til hallen, plejehjemmet 
og lægehuset. 

 
Kristina rundsender indbydelser vedr. ”Te-
maaften vedr. rekruttering” og ”Find den 
gode historie i dit lokalsamfund” til repræ-
sentantskabet. 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Referat 

Indbydelse vedr. Temaaften vedr. rekruttering.  (Mail videre-

sendes til foreninger m.m. ) 

 

Indbydelse vedr. Find den gode historie i dit lokalsamfund. ( 

Mail videre sendes til foreninger m.m.) 

 

 

14.  Emner til Sognebladet.  Indlæg er sendt vedr. indvielse af stations-

pladsen – kommer med i næste nummer. 

15.  Evt.   

16.  Næste møde. Lokalrådsmøde den 3. marts 2015. 

 

Kommende punkter: 

 Hjertestien – kontakt til Hjerteforeningen ( Jonna ) 
 Bøel Kirkesti – genetablering. 
 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.  
 Trampesti langs Holsted å.( Lause og Hans Erik ) 
 Byforskønnelsespris – drøfte ideforslag ( Lause ) 
 Vedtægtsændringer – vedr. valg til Lokalråd. 
 Oplæg modtaget af Ulla Kromann byrådsmedlem pr. 01.01.14 
 Opgavefordeling i Lokalrådet. 

 
 
Med venlig hilsen  
      
Jonna Thuesen 


