
Referat fra Lokalrådsmøde 

onsdag den 7. oktober 2015,  

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 19.00 – 21.00. 

Tilstede: Henning, Tommy, Frede, Jonna, Kristina 
Afbud: Hans Erik Andersen, Sanne, Allan 
Fraværende uden afbud: Laurs 
 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokal-

rådsmødet den 25. august 2015. 

Referat er ved en fejl ikke sendt rundt. Godkendes på næste mø-
de. 

3.  1911- bygning. 

Jesper Larsen deltager ved dette 

punkt. 

 

Ved mødet med økonomiudvalget, 

blev der aftalt at Esbjerg kommunes 

fundraiser Jesper Larsen inviteres til 

at mødes med Lokalrådet med henblik 

på det videre forløb med 1911-

bygningen. 

Jesper Larsen var på besøg. Jonna fremlagde resultaterne fra 

workshoppen som vi afholdt i maj. 
 
Jonna indkalder støttegruppen sammen med Jesper.  
Desuden drøftes bygningen med BUUG. 

4.  Mellembyplan for Gørding. 
 
 

Verdensskoven – henvendelse fra borger: En borger har henvendt 
sig, da Falck ikke kunne køre ambulancen helt ind i Verdenssko-
ven, da der er bommer for. Jonna tager fat i forvaltning for evt. at 

få lavet koordinater, som Falck kan bruge. 
 

 
Bænke i Verdensskoven: Der er ikke flere penge i budgettet i år. 
 
Ukrudt på Stationspladsen: ukrudt er blevet fjernet. 
 
Hundeområde – besked afsendt ansøger og Krolf klub. 

5.  Repræsentantskabsmøde den 12. 

november 2015. 

Planlægning og Annoncering m.m. 

Frede sørger for annoncering. 

Kristina inviterer repræsentantskab. 

Tommy og Laurs ønsker ikke genvalg. Der skal findes forslag til 

nye medlemmer. 

6.  Børn & Ungeudvalg i Gørding 

(BUUG referat vedlagt). 
 
 

4. Referat af møde 

BUUG 26-08-2015.docx
 

Opfølgning fra afholdt møde den 26.08.15. 

BUUG på Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/523720041116772/ 

 

7.  Nyt fra Brandingprojektet.  Infoskærme er lidt usikre driftsmæssige. Der arbejdes på sagen. 

Der er stadig intet nyt fra LAG vedr. udbetaling af tilskud. 

8.  Omfartsvej.  Aftale med Anders Kronborg vedr. deltagelse ved et møde med 

Gørding Lokalråd og evt. Gørding Erhvervsforening. 

Jonna har sendt invitation til Anders Kronborg. Afventer forslag til 

mødedato. 

https://www.facebook.com/groups/523720041116772/


Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

9.  Høring om etablering af hævet 

flade i Gørding (Bilag vedlagt). 

20150930075339709_

0001.pdf
 

Kære Gørding Lokalråd 

Der er registreret 2 trafikuheld med 

personskade i krydset Jernbanega-

de/Nørregade i perioden 2010-2014.  

Esbjerg Kommune har som mål at 

nedsætte antallet af personskader 

grundet trafikuheld med 50 % i perio-

den 2010 – 2020.  

Derfor skal vi gribe ind, hvor person-

skadeuheld registreres.  

Vi agter at etablere en rød hævet 

flade, som vist på vedhæftede doku-

ment, således adgangen til og fra 

Banegårdspladsen sikres.  

Inden dette arbejde endelig besluttes 

til udførelse vil vi anmode om Gørding 

Lokalråds bemærkninger.  

Bemærkninger bedes fremsendt inden 

fredag d. 16. oktober 2015. 

Jonna svarer kommunen, at vi ikke ønsker bump med granitkan-

ter. 

10.  Høring af forslag til regional 

vækst- og udviklingsstrategi 

(Bilag vedlagt) 

Forslag til regional 

vækst og udviklingsstrategi 2016-2019.pdf

høringsbrev.pdf

 

Deadline for kommentar / bemærkninger er den 12. oktober 2015. 

Det blev besluttet, at vi ikke indsender noget. 

 

11.  Orientering. 

 

Vedr. Formandsmøde afholdt d.d. Alle formænd for lokalrådene 
har været til møde. 

Jonna har indsendt indslag til Lokalårbogen. 

Jonns har desuden opdateret telefonnøglen.  

12.  Emner til Sognebladet.  

 

Frede indrykker indkaldelse til repræsentantskabsmøde. 

13.  Evt.  Frede har sendt info til repræsentantskabet vedr. landsbypedeller. 

Der mangler ansøgninger. 

14.  Næste møde. OBS: Nye mødedatoer 

Torsdag d. 12. november 2015 Repræsentantskabsmødet 

kl. 19. 

Torsdag d. 3. december 2015 – Julefrokost kl. 18.00. 

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. 

 
 
 


