
Dagsorden  

Lokalrådsmøde  

- Torsdag den 9. april 2015,  

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

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

Referent : Kristina 
 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokal-

rådsmødet den 3.marts 2015. 

Referat blev godkendt. 

3.  Mellembyplan for Gørding. 

 
Kirstine Dagnæs-Hansen og Sara 
Skouboe Thermansen, Esbjerg 
kommune – deltager ved dette  
punkt. 
 
Drøftelse / prioritering af tiltag i Ver-

densskoven jf. Projektleder Kirstine 
Dagnæs-Hansen oplæg.  
 
Byforskønnelsesmidler – evt. synliggø-
relse / annoncering af puljen.   

  

Mountainbikebane: Klubben har ønsket at få et sted mere at køre i 

Gørding i byen, og har derfor foreslået om de kan få lov at køre i 
Johnsens Anlæg. Kirstine og Sara kigger på mulighederne i skoven 
og tager direkte kontakt til Peder Fyhn fra Mountainbikeklubben. 
 
 
Der er problemer med vand i den vestlige ende af mountainbike-
banen med vand. Borgere har henvendt sig til kommunen, hvor de 

har fået at vide, at kommunen ikke ville gøre noget ved det. Sara 
kigger på, om hun kan gøre noget ved vandproblemet. 
 
Hjertestien: Sara har været rundt med Hjerteforeningen. Der er 
sat gang i processen med at opsætte skilte m.m. 

 
Verdensskoven: 

Der har været problemer med forhøjet vandstand i søen. Sara 
oplyser, at der arbejdes på sagen. Vandløbet skal fritlægges, og 
det skal der søges om, men det forventes på plads snarest. Øde-
lagt sti bliver også renoveret.  
 
Der er problemer med biler på de nye stier i Verdensskoven. Der 

sættes cykelbomme op og laves beplantning for at undgå dette 
fremover. 
 
Der er ikke etableret lys på noget af stien i Verdensskoven, da det 
er fredsskov. Der laves information om dette til Sognebladet. 
 
Der er resterende penge til Verdensskoven. Der er ca. 300.000 kr. 

tilbage til ekstra tiltag. Der er allerede brugt nogle af pengene til 
skiltning, hegn på kælkebakken m.m. Der kommer desuden et 
madpakkehus, crossfitt-elementer og en parkgrill ved søen. Når alt 
det er etableret er der stadig 110.000 kr. tilbage. 
 
Forslag til tiltag blev gennemgået, og det blev besluttet at der 
arbejdes videre med udsmykning (bjørne, rede og drage) og lege-

pladselementer i form af forskellige dyr i træ. 
 
Bygningsforskønnelse: Der er stadig penge i puljen, som kan sø-
ges indtil udgangen af 2015. Der laves indlæg omkring dette til 
Sognebladet. 
 

4.  Hundeområde i Gørding. 

Deltager fra initiativgruppen v. 

Annie Thomsen m. fl.  

Kirstine Dagnæs-Hansen og Sara 

Skouboe Thermansen, Esbjerg 

kommune – deltager ved dette 

punkt. 

Gruppen på Facebook, Hundeleg i Gørding, har 85 medlemmer. De 

mødes lige nu på plænen ved Østergården. 

Gruppen mener, at en hundeskov vil være for stor, da den også 

typisk ligger uden for byen, hvor der ikke er så mange der har 

mulighed for at komme, da der er længere at gå. 

Området bag Østergården er 1. prioritet for et hundeområde. Om-

rådet skal indhegnes og der skal opstilles et par borde/bænkesæt 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Drøftelse med initiativgruppen, der 

ønsker et Hundeområde i Gørding. 

 

Hundeområde  

Gørding.png

I Gørding har vi en 

facebookgruppe der hedder hundeleg i Gørding.odt
 

samt en skraldespand. 

Sara oplyser, at der skal tages kontakt til kroketklubben for at 

undgå konflikter, ligesom der skal tages kontakt til Østergården. 

  

 

 

5.  Børn & Ungeudvalg i Gørding 
(BUUG). 

Der er søgt midler via Lokalrådspuljen til afholdelse af møder, 
pjecer / Plakater m.m. Ansøgning er sendt til Jesper Larsen. 

6.  Nyt fra Brandingprojektet.  Kursus afholdes den 14. april 2015. 

Der afholdes for-kursus søndag d. 12. april for hallen og kirken. 

Der er tilmeldt ca. 30 personer til kursus d. 14. april. 

Skærmene + hjemmeside forventes i drift i uge 16. 

7.  1911- bygning.  Workshoppen er planlagt til den 6. maj kl. 17.00 – 19.30. 

Hans Erik giver besked til Sognebladet så det kan komme i kalen-

deren. 

Workshoppen afholdes i hallen. Frede bestiller flaskevand og 

sandwich til ca. 30 personer. 

8.  Landsbypedel – henvendelse fra 

borger vedr. opgave der er givet 

afslag på. 

Borger der har rettet henvendelse idet, der er givet afslag på ma-

ling af mur ved den Røde plads.  

Frede har undersøgt sagen, men har ikke fået svar. Han giver 

Jonna besked når han hører mere. 

9.  Orientering. 

 

Tilbagemelding på mødet med Teknik & byggeudvalget, hvor Fre-
de og Lause deltog.  
 
Der er ikke udsigter til trafikforanstaltninger i Nørregade. 
 

Parkeringspladsen ved hallen vil blive renoveret inden sommerfe-
rien, men det fremtidig vedligehold er ikke placeret endnu.   

 
Gørding Erhvervsforening ønsker, at vi beder økonomiudvalget om 
at der er opkøbt jord til erhverv i Gørding. Gørding er pt. ikke med 
i fælles annoncering om erhvervsjord i Esbjerg Kommune. 

10.  Emner til Sognebladet.  

Deadline er den …..???.  

 

11.  Evt.   

12.  Næste møde. Fastsættes senere – Jonna giver besked.  

 

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. 

 
 
 


