
Dagsorden til Lokalrådsmøde  

Mandag den 25. januar 2016, 

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 18.00 – 21.00  

Tilstede: Jonna, Anders, Henning, Søren, Hans Erik, Frede, Sanne, Kristina 
Afbud: Allan 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lo-

kalrådsmødet den 3. december 

2015. 

Referat blev godkendt. 

3.  Fordeling af ansvarsområde i 

Lokalrådet  

1911-Bygning: Jonna, Frede  

Trampesti v. Holsted å/Bøel Kirkesti: Anders, Hans Erik 

BUUG: Søren, 

Omfartsvejen: Hans Erik, Jonna 

Spejdernes område: Anders, Søren, 

Brandinggruppen: Sanne, Kristina, Allan, 

Vej – og Park: Anders, Frede, 

Teknik – og Byggeudvalg: Anders, Frede, 

Økonomiudvalg: Jonna, Anders, Hans Erik, 

Vedtægtsændringer (folkevalgte): Sanne, Frede, 

Oprydningsdag d. 17.april 2016: Hans Erik, Henning,  

 

 

4.  Mellembyplan for Gørding. 

 

 

Til jeres orientering er følgende mail, modtaget fra Kristine 

Dagnæs-Hansen: 

 

NaturErhvervstyrelsen har godkendt de gennemførte pro-

jekter og regnskabet for disse. På den baggrund vil de ud-

betale hele det tilskud, der var givet forhåndstilsagn om, 

dvs. de 2,3 mio. kr. ekskl. moms, som har indgået i bud-

gettet for områdefornyelsen i Gørding.  

Det betyder, at vi i løbet af 2016 vil kunne gennemføre 

mindre projekter for de sidste anlægsmidler i budgettet. 

Konkret håber jeg på at kunne tilgodese ønskerne om hhv. 

et område til hundeleg ved Østergården samt et mountain-

bikespor i Johnsens Anlæg. Der har også været nogle øn-

sker om ekstra flis, bænke mv. i Verdensskoven, som jeg 

vil prøve at få med. 

 

5.  Nyt fra Brandingprojektet.  Intet nyt. 

6.  BUUG 

Plakat  infomøde den 

19 januar 2016 .pdf
 

Tilbagemelding fra BUUG mødet, samt Info mødet vedr. 

”Stafet for livet” den 19.01.16.  

Der var opbakning til at fortsætte arbejdet i BUUG. Der skal 

laves informationsmateriale for at øge kendskabet til BUUG. 

Der arbejdes på at få flere unge under 30 år med i gruppen. 

BUUG arbejder med arrangementet ”Stafet for livet”.  

7.  Projekt Trampesti / Kanoholde-

plads m.m. ved Holsted å. 

Et projekt sammen med Bramming Lokalråd.  



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

8.  Møde med Udvalgene i 2016 (bilag 

vedlagt) 

Oversigt over møder 

med lokalråd i 2016.docx_CaseNo15-24283_2050499_v1.docx
 

Vi skal have aftalt vores punkter, samt hvem der fra LR der 

deltager (2-3 personer) ved nedenstående møder: 

 Fredag 15. april, kl. 8.30 med Teknik & Byggeudval-

get 

 Onsdag 18. maj, kl. 15.30 med Økonomiudvalget 

Deadline er senest onsdag den 23. marts 2016. 

9.  Orientering. 

Lokalrådskonference_

invitation.pdf
 

Kommuneplanstrateg

i 2018-2030.pdf
 

Indkald. til 

generalforsamling 2016.docx
 

Lokalrådskonference (Invitation vedlagt) – deadline for til-
melding 22.01.16.  

Kommuneplanstrategi 2018 – 2030 (Infobrev vedlagt) 

Indkaldelse til Generalforsamling den 11. februar 2016 
(Vedlagt) 

1911-bygning – møde med forvaltning og arbejdsgruppen – 

er under planlægning. 

Omfartsvej – møde med Hans Christian Thoning er under 

planlægning  

Spejdernes henvendelse vedr. pladsen over for Spejderhu-
set. 

Hjertestien – på Hjerteforenings hjemmeside. Hjertefor-

enings arrangement, onsdag den 25. maj kl. 17.00. Start 
ved Gørding station.  

 

10.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

11.  Evt.   

12.  Næste møde.  

 

 

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. 

 
 


