
Referat fra  

Lokalrådsmøde  

- torsdag den 21. maj 2015,  

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

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

Referent: Kristina 
 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokal-

rådsmødet den 9. april 2015. 

Referat blev godkendt. 

3.  Mellembyplan for Gørding. 

Byforskønnelsesmidler – indslag fra 
Kirstine Dagnæs-Hansen er indsendt 
til Sognebladet.   
 
 

Der er stor tilfredshed blandt byens borgere for tiltag i Verdens-

skoven.  
 
Der er indhegnet et område af Verdensskoven, hvor der vil komme 
til at gå højlandskvæg. 

4.  Hundeområde i Gørding. Der er afholdt flere møder med Idræt om Dagen, som står for 

Krolf. De er villige til at flytte deres bane. Kirstine afholder møde 

med Plejehjemslederen for nærmere aftale. Vi afventer nærmere 

fra Kirstine. 

5.  Børn & Ungeudvalg i Gørding 

(BUUG). 

Skabelon til 

projektholder ved tilsagn.docx
 

Der er af Lokalrådspuljen bevilliget op til 5000 kr. til BUUG. 

Tommy tager kontakt til Henrik for nærmere aftale omkring første 
møde i BUUG. 
 
 

6.  Nyt fra Brandingprojektet.  Allan har været rundt og hænge de sidste skærme op. Der mang-

ler kun tilslutning ved bageren og Spar før alle skærme er køre-

klar. 

Projektet skal afsluttes ultimo juni.  

Jonna oplyser, at journalisten Anders gerne vil lave et indlæg i 

Jyske Vestkysten om projektet. 

Kristina vil gerne have input til hvad der skal på Lokalrådets 

hjemmeside. 

7.  1911- bygning.  

Opsamling fra møde i 

Gørding om 1911-bygningen den 6 maj 2015.docx
 

Notat fra workshop blev gennemgået. 

Forslag blev diskuteret. Det blev besluttet at arbejde videre med 

klub, sognearkiv og ungdomshybel i 1911-bygningen + Nørregade 

70+74. Jonna laver oplæg til mødet og sender rundt.  

Lause og Kristina deltager i mødet med Økonomiudvalget d. 3. 

juni 2015 kl. 17.00 på rådhuset.  

8.  Vej & Park – vedlagt referat, samt 

oplæg fra mødet. 

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger i Nørregade mellem for-

samlingshuset og skolen. Vej og Park tager kontakt til politiet og 

gør opmærksom på problemet. Der er indsendt besked på at vi 

ønsker bemærkningen skrevet ind i referatet.  

Referat Vej & Parks 

lokalrådsmøde Bramming  2015.pdf
  

Lokalråd 

2015_Bramming.pptx
 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

9.  Til høring - Sag om ny biblioteks-

struktur 2016-2020- frist 22. maj 

2015 

Der er sendt mail rundt til Lokalrådet vedr. ny biblioteksstruktur 

2016-2020 i Esbjerg Kommune. Den nye biblioteksstruktur er 

sendt i høring i lokalrådene i Esbjerg Kommune. 

Det blev besluttet ikke at indsende høringssvar, da det ikke vedrø-

rer Gørding. 

10.  Møde med Økonomiudvalget er 

onsdag den 3. juni 2015, kl. 17.00   

på Esbjerg Rådhus. 

Der skal vælges 2 - 3 repræsen-

tanter.  

Dagsorden udsendes 1 uge før 

mødet.  

 Vi skal mødes med Grimstrup, Endrup og Vejrup Lokalråd.  

Punkter på vores dagsorden: 

1911- bygning.  

Annoncering af Erhvervsjord i Gørding. 

(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). 

Se punkt 7. Lause og Kristina deltager. 

11.  Orientering. 

 

 

12.  Emner til Sognebladet.  

Deadline er den …..???.  

 

13.  Evt.   

14.  Næste møde. Mandag den 22. juni 2015. 

 

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. 

 
 
 


