
Dagsorden  

Lokalrådsmøde  

- Tirsdag den 3. marts 2015,  

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter. 

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

Referent: Kristina 
 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokalrådsmødet den 16. 

december 2014 og den 26. januar 2015. 

Referater blev godkendt. 

3.  Mellembyplan for Gørding. Jonna havde ikke en helt masse nyt. Projektet 

i Verdensskoven skrider godt fremad og det 
bliver rigtig godt. Frede oplyste, at indgange-
ne er gjort meget brede. Så brede at der kan 
komme biler derned. Hvis det bliver et pro-
blem, kan der evt. ligges store natursten. 

4.  Punkter til møde med økonomiudvalg og Teknik & 

Miljøudvalget.  

Punkter indsendes senest den 16. marts 2015 til 

mail:  

pto@esbjergkommune.dk 

Vedtaget Pollitik for 

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

Jf. Politik for Nærdemokrati - skal vi indsende punkter, vi 
ønsker at drøfte med det politiske system. Der skal ind-

sendes punkter til møde med følgende udvalg: 
• Økonomiudvalget. 
 
• Teknik & Byggeudvalgets område (f.eks. 
cykelstier, trafik sikkerhedsfremmende foranstaltninger, 
veje, fortove, grønne områder m.v.) 

Punkterne, der hører under Teknik & Byggeudvalget, vil 

blive behandlet på særskilte møder mellem lokalrådene og 
Teknik & Byggeudvalget. 
Vi skal have udvalgt punkter, samt aftalt hvem der delta-
ger ved mødet med økonomiudvalget. (2 – 3 repræsen-
tanter ) 
(Gørding Lokalråd indkaldes sammen med - Grimstrup, 
Endrup, Vejrup) 

Økonomiudvalget 

 1911-bygningen 

 

Teknik – og Miljøudvalget 

• Fartdæmpende foranstaltninger i Nørregade 

fra skolen til Kirkevej, samt sikring af krydset 

ved forsamlingshuset. 

• Hundeskov 

5.  Børn & Ungeudvalg i Gørding. 
Evt. tilbagemelding og det videre forløb. 

Tommy fortalte at punktet blev udsat på sid-
ste skolebestyrelsesmøde, så intet nyt. Jonna 
vil gerne deltage i første møde i BUG. 

6.  Landdistriktspolitik  
Orientering - Høringssvar indsendt og modtaget (Se ud-

sendte mail) 

Afventer ansøgning til Lokalrådspuljen og Landdistriktspul-
jen. 
 

Der er indsendt høringssvar. Er tidligere rund-
sendt af Jonna. 

Jesper Larsen giver besked når puljer bliver 

frigivet så der kan søges til f.eks. drift af BUG. 

7.  Nyt fra Brandingprojektet.  Infocenter er sat i gang med det videre arbej-

de. Det forventes at skærmene er i drift medio 

april.  

Låneaftale med GLIF blev gennemgået. Der 

var intet at bemærke. Jonna skriver den un-

mailto:pto@esbjergkommune.dk


Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

der.  

8.  1911- bygning.  

Afventer møde med forvaltning vedr. rammerne for Work-

shoppen. 

Jonna har møde med en konsulent og Jørgen 

Henriksen vedr. 1911-bygningen d. 9. marts. 

Jonna sender orientering rundt efter mødet. 

• Fritids – og ungdomsklub / Ungdomshybel 

• Sognearkiv 

• Kreativt værksted 

9.  Omfartsvej ved Gørding.  

Orientering og det videre forløb vedr. mødet med Anders 

Kronborg og Hans Kjær, samt Gørding Erhvervsforening.   

Omfartsvejen er lagt i skuffen indtil videre. Så 

snart folketingsvalget er overstået, tager An-

ders Kronborg sagen op igen. 

10.  Henvendelse fra Koordinator Pia Enemark – vedr. 

Magasinet ´Hvor skal jeg bo?´ 

 

http://www.energimetropol.dk/boligomraader/ 

Pia Enemark oplyser følgende: 

 ”Gørding er det sted i Esbjerg kommune, hvor der er ad-

gang til flest arbejdspladser inden for en given transport-

tid”.   

Ovenstående kan være et citat fra Lokalrådet eller et med-

lem hos lokalrådet – til afsnittet Lokale ord, hvor vi vælger 

hvad der skal stå. 

(se evt. under Darum eller Tjæreborg) 

Laurs har foreslået at der skal stå, at Gørding 

er den by hvorfra der kan nås flest arbejds-

pladser indenfor kortest tid. 

Der er ikke plads til mere tekst, men der kan 

lægges citater ind om byen.  

Alle kan sende citater ind til Jonna – tjek evt. 

link for at se hvad andre byer (Darum og Tjæ-

reborg) har gjort. 

11.  Fællesmøde med Lokalråd i gl. Bramming kommune. 

Mødet er planlagt til den 5. marts 2015, kl. 19.00. Hvert 

Lokalråd skal komme med et mindre oplæg på hvad der 

rører sig, samt evt. oplysning vedr. punkter til mødet med 

økonomiudvalget m.m. 

( Jonna deltager – deadline for tilmelding 27.02.15 ) 

Jonna deltager i mødet d. 5. marts 2015 på 

Endrup Møllekro. 

12.  Orientering. 

Revideret kommende punkter. 

Jonna har revideret kommende punkter. 
 
Spejderne er glade og godt tilfredse med den 

løsning de har fået. Laurs har opfordret dem 
til at tage kontakt til kommunen vedr. evt. 
ekstra jord når forpagtningsaftale udløber. 
 
Frede orienterede om landsbypedelordningen. 
Jesper Larsen opfordrer til at melde ind hvis 
der er ting ved ordningen som ikke fungerer 

eller hvor ordningen kan forbedres. 

13.  Emner til Sognebladet.  

Deadline er den 16. marts 2015.  

Thonings besøg – Lause’s oplæg sendes til Sognebladet 

Laurs er i gang med at lave et indlæg om be-

søg af Hans Christian Thoning. 

14.  Evt.  Til orientering deltager Jonna i møde med 

erhvervsforeningen. 

15.  Næste møde. Lokalrådsmøde den 8. april 2015. 

 

 

http://www.energimetropol.dk/boligomraader/


Kommende punkter: 

 Hjertestien – kontakt til Hjerteforeningen ( Jonna ) 
 Bøel Kirkesti – genetablering. 

 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. 
 
 
 


