
Referat fra Lokalrådsmøde  

- mandag den 22. juni 2015,  

kl. 19.00 – 21.00 på Sælhunden i Ribe. 

Tilstede: Lauers Kallehauge, Kristina Schultz, Frede Nedergaard, Allan Kristinasen, Hans Erik Andersen, Tommy 
Sørensen og Jonna Thuesen. 
Afbud: Sanne Borg Lund og Henning Bloch 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra lokal-

rådsmødet den 21. maj 2015. 

Godkendt 

3.  Mellembyplan for Gørding. 
 

 

Ifølge Kirstine Dagnæs-Hansen, forventes Verdensskoven incl. 
Hjertesti – indviet i slutningens af august.  

Gørding Lokalråd er med arrangør ved indvielsen. 

4.  Opfølgning på mødet med Økono-

miudvalget. (Referat vedlagt)  

Referat fra 

Økonomiudvalgets møde med Grimstrup, Endrup, Vejrup og Gørdi....docx
 

Gørding Lokalråd var repræsenteret ved Lauers Kallehauge og 

Kristina Schultz.  

Se vedr. Gørding lokalråd punkt 12 og 13 i vedlagte referat.  

Vedr. 1911-bygning: 

Orientering sendes til arbejdsgruppen vedr. 1911-bygningen. 

Fundraiser Jesper Larsen, kontaktes med henblik på at der evt. 

kan søge fonde m.m. vedr. 1911-bygning.  

Generelt:  

Børnehaven 40 pladser tomme pladser. Drøftet lang åbningstid – 

evt. behov for 12 timers pasningsordning. Se på Vejen kommune, 

der har ”fleksdagpleje” i samme bygning (vuggestue og dagpleje).  

Erhvervsjord: 

Gørding Erhvervsforening orienteres, samt opfordres de til at del-

tage ved Borgermødet vedr. Kommuneplanstrategi i august må-

ned. 

5.  Børn & Ungeudvalg i Gørding 
(BUUG). 

Det 1. møde blev afholdt den 15.06.15.  
  

Tommy Sørensen informerede om at Idrætsforening og Gørding 

skole vil bidrage med økonomisk tilskud til de 50 % Gørding Lokal-
råd selv skal financier i BUUG jf. tilskuddet fra Lokalrådspuljen v. 
Esbjerg kommune.  
 
Ligeledes blev der bl.a. aftalt, at der sendes indbydelse ud til evt. 

mulige deltager i BUUG gruppen, med henblik på at der er unge er 
repræsenteret i gruppen.  
  
Ny møde aftalt den 26.08.15. (Tommy og Jonna deltager) 
 

6.  Nyt fra Brandingprojektet.  Gruppen har fået udsættelse på afslutning af regnskab til sept. 

2015. Venter på at alle skærme kører. Der sendes info mail rundt 

til alle foreninger, samt info i Sognebladet.  

7.  1911- bygning.  Drøftet situationen efter mødet med økonomiudvalget. Og der er 

enighed om at Jesper Larsen indkaldes til Lokalrådsmøde efter 

sommerferien, med henblik på det videre forløb jf. Økonomiud-

valgsmødet.  

SMART – Skolen har foreslået at benytte modellen. Aftalt at der 

undersøges hvad det indebære. 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Ungdomsklub – har de reelt det antal unge som der er oplyst! 

Ungdomsklub i 19911- bygning. Sagen drøftes med John Pedersen 

– bl.a hvilke muligheder ser han nu, hvor den nye skolestruktur er 

udrullet.   

8.  Orientering. 

 

Indslag til Lokalårbogen ønskes - deadline den 10.august. 2015. 

Alle opfordres til at sende ideoplæg til Jonna. 

9.  Emner til Sognebladet.  

Deadline er den …..???.  

Info vedr. Brandingprojekt. 

Annonce til indvielsen af Verdensskoven  

10.  Evt.  Parkeringsplads på sydsiden af banen er ikke optimal.  

Hjertestien har fået anden vej en forventet, over stationspladen og 

videre med stien langs tømmerhandlen, i stedet går den fra Spar 

butikken, langs Nørregade og ud af Vestergade til stien ved hallen.  

 

11.  Næste møde. Tirsdag den 25. august 2015. 

 

Kommende punkter: 

 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. 

 
 

 


