
Dagsorden til Lokalrådsmøde  

Tirsdag den 25. august 2015,  

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 19.00 – 21.00. 

Tilstede: Frede, Allan, Hans Erik, Laurs, Jonna, Henning, Kristina 
Afbud: Sanne 
Fravær uden afbud: Tommy, 
 
Ordstyrer: Jonna 
Referent: Kristina 
 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokal-

rådsmødet den 22. maj 2015. 

Referat blev godkendt. 

3.  Mellembyplan for Gørding. 

 
Indvielsen af Verdensskoven. Har vi 
alt klar til arrangementet den 
28.08.15.  
 
Hundeskoven – orientering. Besked til 
kontaktpersonerne. 

 

Spejderne står for pølser og forplejning. Henning har styr på ind-

køb og aftale med spejderne. Hans Erik følger op på om spejderne 
selv medbringer grill. 
 
Hans Erik holder takketalen på vegne af lokalrådet.  
 
Indvielsen sker ved at børnene skal slippe 80 balloner. Frede tager 
ned i Verdensskoven kl. 12.30 og hjælper Kirstine med at puste 

balloner op.  
 
Der kommer repræsentant fra Hjerteforeningen.  
 
Hans Erik spørger om Kurt Hansen vil sætte flag op. Flagene skal 

placeres foran bommene ved indgangen til Verdensskoven ved 

børnehaven. 
 
Der er sendt pressemeddelelse til JV, og taget kontakt til journalist 
fra Jyske Vestkysten.  Jonna kontakter evt. TV Syd.  
 
Allan finder nogle tønder, som kan bruges til skraldespande. Hen-
ning medbringer sække. 

 
 
Hundeskoven: Initiativtagerne har rykket for svar. Jonna er blevet 
kontaktet af Ole Schmidt fra Krolf. De vil gerne beholde den plæne 
hvor de spiller. 
Indtil videre er projektet sat i bero, da der først skal være klarhed 

over om der er penge tilbage i Mellembyplan-projektet. 

4.  Henvendelse fra Spejderne vedr. 

område ved åen. 

Lars Christensen har kontaktet Jonna. Spejderne er kede af det 

stykke jord de har fået tildelt af kommunen.  

Jonna prøver at kontakte Vej og Park.  

5.  Børn & Ungeudvalg i Gørding 
(BUUG). 

Møde den 26.08.15 – evt. emner fra 
Lokalråd til mødet. 

Jonna deltager i mødet fra Lokalrådet.  

6.  Nyt fra Brandingprojektet.  Der ligger et stort stykke arbejde i at få synliggjort skærmene, få 

solgt annoncer og få de sidste foreninger med. 

Afslutningen er sendt til Jesper Larsen. Der skal laves enkelte til-

retninger før det kan sendes til ministeriet. Deadline d. 1. septem-

ber. 

7.  1911- bygning.  

Planlægning af det videre forløb. Evt. 

deltagelse af Jesper Larsen ved mødet 

d.d. 

Udskydes til mødet i september. Jonna indbyder Jesper Larsen til 

mødet næste gang. Desuden kontaktes John Pedersen. 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

8.  Omfartsvej.  Hans Erik tager omfartsvejen op med Anders Kronborg ifm. indvi-

elsen af Verdensskoven. 

9.  Orientering. 

Lokalrådsportal 

Kommuneplanstrategi 

Lokalrådsportal: Kommunen har ansat en IT-mand i seniorjob. 
Han har udarbejdet en fælles portal for alle lokalråd i Esbjerg 
Kommune. Jonna sender link rundt. 

Jonna har været til møde i Bramming omkring Kommuneplanstra-
tegi. Hun har påpeget at vi ingen erhvervsjord har i Gørding. 

Trampestien blev nævnt. Vi skal have startet et samarbejde op 
med Bramming Lokalråd. I projektet skal også indtænkes en ka-
nooptagelsesplads og evt. bademulighed i åen. 

Cykelstier mellem byerne blev nævnt, samt ønske om omfartsvej.  

Jonna laver høringssvar og indsender til kommunen senest d. 31. 
august 2015. 

10.  Emner til Sognebladet.  

Deadline er den 14. september.  

Brandinggruppen sørger for indlæg når infoskærmene kører. 

 

11.  Evt.  Allan spurgte til nedrivning af faldefærdige huse. Jonna oplyser, at 

kommunen er i gang med at gøre sagerne klar.  

12.  Næste møde. Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 19.00 

 

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. 

 
 
 

 


