
Formandsberetning ved Gørding Lokalråds -  

Repræsentantskabsmøde den 12. november 2015. 

Gørding Lokalråd konstituerede sig efter sidste repræsentantskabsmøde med følgende med-

lemmer: Formand Jonna Thuesen, næstformand Hans Erik Andersen, kasserer Sanne Borg, se-

kretær Kristina Schultz, Lauers Kallehauge, Allan Serup Kristiansen, Frede Nedergaard, Hen-

ning Bloch og Tommy Sørensen – der var nyvalgt repræsentant. 

Omfartsvejen ved Gørding i tæt samarbejde med Gørding Erhvervsforening. Ved sidste års 

repræsentantskabsmøde den 3. november, havde vi forud for mødet haft besøg af Folketings-

politikkerne Benny Engelbrecht og Hans Chr. Thoning. Ligeledes havde Gørding Erhvervsfor-

ening og Gørding Lokalråd i samråd, med Esbjerg Kommune’s Borgmester Johnny Søtrup, 

sendt et brev til Transportministeren Magnus Heunicke, med henblik på en medfinansiering, 

som vi desværre fik vi et afslag på. Efterfølgende valgte vi på et møde med Teknisk Direktør 

Hans Kjær og Teknik- og byggeudvalgsformand Anders Kronborg, at henlægges sagen til efter 

folketingsvalget. Sagen blev derefter lagt i en skuffen – men skuffen stod kun på ”klem”, i det 

den skulle kunne lukkes op igen ……..!!! og det bliver den fredag den 28. november 2015, idet 

Gørding Erhvervsforening og Gørding Lokalråd er indkaldt til et møde på Esbjerg Rådhus af An-

ders Kronborg m.fl.  

 

Fredag den 28. november 2014 – blev Gørding’s nye Stationsplads indviet af de mange bor-

gere der trodsede kulden og blæsten – og mødte op for at deltage i indvielsen af vores nye 

plads, der i byen – hvor ”Syd og Nord” mødes og hvor infrastrukturen bryder igennem byen, 

når et tog passerer og alle stopper op og derved kan se den smukke plads.....indvielsen blev 

med flotte taler af udvalgsformændene John Snedker og Anders Kronborg, klipning af røde 

snore og masser af pølser, der blev skyllet ned med en øl eller vand. Det var en god dag for 

byen og en god anledning for os alle til at støtte op om at modtage den gave som byfornyel-

sesmidlerne har tilført Gørding ved denne total ny renoveret Stationsplads midt i Gørding – de 

mange fremødte fik derved anledning til, at takke Esbjerg kommune et af deres store bidrag til 

byen.  

Byhaven ved Gørding Skole bemærkede sig også denne dag, ved at byens Juletræ var place-

ret på denne plads – takket være et godt initiativ fra Gørding Erhvervsforening, blev det muligt 

at den nu stod som et synligt og smukt juletræ midt i byen og til glæde for rigtig mange bor-

gere i byen.  

Politik for Nærdemokrati –der bl.a. beskriver formål og rammer for hvorledes nærdemokra-

tiet skal fungerer. Politikken beskriver rammerne for Lokalrådene og dialogen med kommunal-

bestyrelsen, herunder hvorledes de årlige møder Lokalrådene har med Økonomiudvalget og 

Teknik & Byggeudvalget. Økonomisk støtte til udvikling af lokalområderne, bl.a. en pulje der 

søges af lokalrådene til støtte og tiltag i lokalområderne.  

Ligeledes kom der en ”Landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune 2015 – 2017” – der omhandler 

Rammer for Landdistriktspolitikken, Visionen ” Vi ønsker dynamiske og levedygtige lokal-

samfund som vigtige bosætningsalternativer til kommunes byer” – ”Lokalsamfundene udvikles 

med afsæt i lokalt initiativ og engagement” og Prioriteringer – Fællesskab, medborgerskab 

og ”det gode og sunde liv” – Udvikling og dynamik – Identitet samt naturen og kulturen tæt 

på. 



Hundeområde i Gørding – en initiativgruppe på Facebook, der hurtig voksede til mange og 

som ønskede et område, hvor deres hunde kunne mødes i et indhegnet område. Der er sam-

men med projektlederen fra Mellembyplanen, set på nogle områder der kunne være attraktiv 

som et hundeområde. Sagen ligger nu og venter på at Mellembyplanes afsluttes og der opgø-

res, hvor mange penge der er tilovers af byfornyelsesmidlerne, inden det eneligt kan tages 

stilling til om der kan etableres et indhegnet område til hunde.  

Nedbrydningspuljen – Gørding Lokalråd har indstillet 7 huse, hvoraf de 6 er kommet på li-

sten over 1. prioritet i Esbjerg kommune. Huset i Vestergade og på Aikevej – nedbrydes af by-

fornyelsesmidler. De resterende nedbrydninger er ikke endelig i forhold til om der kan ydes til-

skud via den landsdækkende nedbrydnings pulje. 

BUUG –Børn og Unge Udvalg i Gørding - en undergruppe under LR, der bl.a. har til formål: 

 At skabe relationer og sammenhold blandt børn og unge i lokalområdet.  

 Samarbejde på tværs af institutioner og foreninger.  

 Lokal høringspartner, via Lokalråd, på Børn og Unge området.  

Udvalget har søgt og fået 5000 kr. af Lokalrådspuljen – til opstart og udvalgets arbejde. 

1911-bygningen – i samråd med Børn & Kultur forvaltningen v./ Direktør Jørn Henriksen, 

blev der indbudt til et idemøde, med henblik på at borgerne i Gørding blev inddraget, samt få 

godt gennemarbejdet et grundlag for, at bevare og anvende bygningen på fornuftigvis. Der 

mødte ca. 25 - 30 borger op til arrangementet og der fremkom en del nye forslag i de forskel-

lige workshops. 

Efterfølgende havde Gørding Lokalråd – det samlede oplæg fra idemødet med på økonomiud-

valgsmødet. Hvor politikkerne oplyste at der ikke var penge til en gennemgribende renovering 

af bygningen, idet at Gørding skole og de omkring liggende institutioner ikke manglede m2. 

Der blev efterfølgende aftalt at Gørding Lokalråd skulle indkalde fundraiser til et møde og der-

ved arbejde videre med bevarelse og anvendelse af 1911-bygnigen. Vi har efterfølgende haft 

møde med kommunens fundraiser Jesper H. Larsen og det at finde midler via fonde m.m. er 

ikke problemet, men det at finde anvendelse og efterfølgende driftsmidler, er det største pro-

blem. Vi har på vores sidste møde valgt, at udbyde bygningen som undervisningssted for de 

ca. 70 flygtningebørn der er kommet til flygtningecenteret i Hvidding. Ligeledes arbejdes der 

nu videre med at Gørding Sognearkiv får til huse i Nørregade 70, og at ungdomsklubben evt. 

flyttes over i hallens regi. Så processen forsætter og skulle det ikke lykkes med 1911-bygnin-

gen, indkaldes der til KRISEMØDE……!!! 

Erhvervsjord - udbydes i Gørding, noget som økonomiudvalget blev overrasket over at der 

ikke var tilbud i Gørding. De lovede derved at dette ville der blive set på hurtigst muligt. 

Gørdings nye hjemmeside er synlig for alle – idet der rundt i byens dagligvarebutikker og 

her i hallen hænger Info-skærme, der i åbningstiderne adviserer byens borger om alt det der 

sker i Gørding…..og der sker noget her i byen, de mange foreningerne har via hjemmesiden 

fået adgang til deres egen hjemmeside, hvor de kan lægge deres arrangementer ind på hjem-

mesidens kalender og evt. udsende informationer der ønskes synlig for borgerene i byen – et 

flot og godt informations tiltag, der sikre at alle kan informeres og holdes a jour på hvad der 

sker af aktiviteter …………….forud for dette ligger der et stor stykke arbejde fra Brandinggrup-

pens side og ikke mindst Henrik Vestergaard der med stor tålmodighed, guider de forskellige 

foreninger igennem oprettelsen af hjemmesiden m.m. ……Henrik fik et ”Skulderklap” for især 

denne indsats, hvilket er et meget fortjent anerkendelse til ham…TAK for din indsats..   



Dette bringer mig videre til et nyt tiltag for Lokalrådene i Esbjerg kommune, for selv om vi fint 

kan mødes og arbejder på tværs af Lokalrådene, har Esbjerg kommune valgt at indbyde til en 

Lokalrådskonference den 30. januar 2016 i Jernved Kulturhus. Konferencen vil byde ind 

med forskellige oplæg, bl.a. om seniorer bofællesskaber og andre tiltag, der kunne udmøntes i 

Lokalsamfundene. Deltagerne kan på de forskellige workshops blive inspireret og derved ud-

vikle nye ideer og tanker og derved Vidensdele med hinanden. Ligeledes -  uddeles årets 

”Ildsjæle pris”, som Lokalråd og borgere kan indstille til.  

Denne beretning startede med en indvielse og vil nu nærme sig sig slutning med Verdenssko-

vens indvielse – et stort og flot arrangement, med rigtig mange deltager, rigtig mange børn 

og flotte taler af John Snedker, Anders Kronborg og vores næstformand Hans Erik Andersen, 

der var masser flotte balloner, som der var søgt om tilladelse af Trafikstyrelsen til at sende til 

vejrs og igen en flot Flagallé leveret af Hansen og Kruse - TAK for dette og igen stod spejderne 

klar med grillpølser og øl og masser af sodavand til de mange børn og deres forældre, samt 

borgere, der var mødt op i det smukke vejr……TAK til alle spejder – I gjorde igen et stort og 

flot stykke arbejde ….!! 

Verdensskoven er blevet taget, så godt i mod af jer alle her i byen og der er altid me-

gen ”liv” i skoven og på de flotte stier m.m.………og dyrene i indhegningen, skaber et 

naturligt liv i skoven, der nu også omkranses af en Hjertesti, der er etableret rundt i 

skoven og på byens stier, grusvej og omkring ådalen ….en smuk sti der forbinder det hele 

sammen …  

Gørding Lokalråd oplevede igen et spændende og udfordrende år, med nogle stører 

projekter der tager tid – de gode ting tager god tid…!.  

Gørding Lokalråd ønsker hermed at takke for det gode samarbejde vi har oplevet med forenin-

gerne, Esbjerg kommune og forvaltningerne og borgerene i byen. Vi har oplevet stor tillid, op-

mærksomhed og stor støtte omkring de mange tiltag der har været iværksat. 

 

Tak til Lauers Kallehauge – for din indsat i Gørding Lokalråd …  

Tak til Tommy Sørensen – for din indsat i Gørding Lokalråd og i BUUG…  

 

TAK til Alle  

På vegne af Gørding Lokalråd 

Jonna Thuesen, formand. 


