
Dagsorden til Lokalrådsmøde  

Torsdag den 3. december 2015, 

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 18.00 – 21.00 inkl. Julefrokost  

Tilstede: Anders Pedersen, Søren Kristensen, Allan Kristiansen, Jonna Thuesen, Henning Bloch, Tommy Sørensen, 
Frede Nedergaard, Hans Erik Andersen, Kristina Schultz,  
Afbud: Sanne Borg 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Velkommen til Anders Pedersen 

og Søren Kristensen  

Dagorden blev godkendt. 

Velkommen til Søren Kristensen og Anders Pedersen som nye 

medlemmer af lokalrådet. 

Vi skal finde en suppleant. Emner blev drøftet. 

2.  Godkendelse af referat fra lokal-

rådsmødet den 7. oktober 2015. 

Referat blev godkendt. 

3.  Konstituering af Lokalrådet  Formand: Jonna Thuesen 
Næstformand: Hans Erik Andersen 
Kasserer: Sanne Borg 

Sekretær: Kristina Schultz 
 
Repræsentant i BUUG: Søren Kristensen 

4.  1911- bygning. Orientering om det 

videreforløb i sagen. 

Jonna indkalder 1911-gruppen og Jørgen Henriksen til nyt møde 
en dag kl. 16. Frede og Hans Erik vil gerne deltage.  

5.  Mellembyplan for Gørding. 
 
 

Hans Erik fortæller at der ikke er kommet borde/bænkesæt op i 
madpakkehuset. Jonna kontakter Christine. Jonna oplyser, at der 
er kommet flere ønsker til f.eks. mere udstyr på træningsredska-

ber og hundeområder. Ønskerne tages med til Christine, men pt. 
afventer hun om der er flere penge i projekt. 

6.  Nyt fra Brandingprojektet. Aftalt 

at gruppen fremlægger retnings-

linjer for brugen af hjemmesiden. 

Gruppen arbejder med de sidste finpudsninger på hjemmesiden 

sammen med Henrik. Desuden arbejdes der med nye annoncepri-

ser og med at der skal skaffes nye annoncører. 

7.  Omfartsvej - Orientering vedr. 

mødet med Hans Kjær og Anders 

Kronborg den 27.11.15. 

Der er afholdt møde i fredags med Anders Kronborg og Hans Kjær 

vedr. omfartsvejen. Aftalen blev at Ole S. Hansen skal tage fat i 

Hans Christian Thoning og Anders Kronborg tager fat i Bjarne 

Corydon. Det forventes at der kan holdes møde med politikerne i 

januar/februar. 

8.  Mødekalender i 2016. 

Aftaler vedr. LR møder. 

Frede har lavet et udkast til en mødekalender, som han sender 

rundt pr. mail. 

9.  Møde med Udvalgene i 2016 (bilag 

vedlagt) 

Oversigt over møder 

med lokalråd i 2016.docx_CaseNo15-24283_2050499_v1.docx
 

Mødekalender er vedlagt. Det drøftes på næste møde hvem der 
deltager i møderne med hvilke udvalg. 

10.  Orientering. 

Lokalrådskonference_

invitation.pdf

Invitation til 

interessentworkshop - Gentænkning af den kollektive bustrafik.pdf
 

 Lokalrådskonference (Invitation vedlagt - sendes ud til re-
præsenterne) Lokalrådet opfordres til at deltage d. 30. ja-
nuar fra kl. 9.30-16.30. Tilmelding senest d. 22. januar til 
Jesper Larsen. 

 Interesseworkshop vedr. Kollektiv bustrafik (Invitation 

vedlagt) 

 Høringsskrivelse vedr. Esbjerg Kommunes Skolevæ-

sen. (Særskilt mail udsendt) 

 Åbent hus v. BaneDanmark / Elektrificering af 

strækningen Lunderskov – Esbjerg. 

 

11.  Emner til Sognebladet.  

 

Beretning fra Repræsentantskabsmødet sættes i. Jonna sender 

den til Kristina, som sender til Henrik.  



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

 

Deadline d. 4. januar. 

12.  Evt.   

13.  Næste møde. Mandag d. 25. januar 2016 kl. 19.00-21.00 

Husk til næste mødes dagsorden: 

 Fordeling af hvem der deltager i hvilke møder med kom-

munen. 

 Planlægning af oprydningsdag i april. 

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. 

 


