
Dagsorden til Lokalrådsmøde  

Tirsdag den 1. marts 2016, 

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 19.00 – 21.00  

Tilstede:  
 Afbud:  

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Mødet indledes med at Anders Pedersen, valgte at trække 

sig fra bestyrelsen på grund af forkert beslutning. 

Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lo-

kalrådsmødet den 25. januar 

2016. 

Referatet blev godkendt. 

Punkt 7: Skole funden skal ændres til Marius Serups legat. 

3.  Orientering vedr. mødet med 

direktør Jørn Henriksen, Børn 

& Kultur vedr. 1911-

bygningen.  

Arbejdsgruppen vedr. Bevarelse og anvendelse af 1911-

bygningen ved Gørding Skole og Gørding Lokalråd, mødtes 

mandag den 22.01.16 med Direktør Jørn Henriksen vedr. 

det videre forløb for 1911-bygnigen. 

Referatet fra mødet blev gennem gået. 

Referatet ved hæftes. 

Vi har drøftet problematikken med at anvende 1911 byg-

ningen til flygtninge boliger. Nogle af medlemmerne i lokal-

rådet har bekymring for placeringen i skolegården. Men vi 

vil arbejde positivt for det, hvis kommunen vælger at den 

skal bruges til dette. 

Lokalrådet følger Jørgen Henriksen anbefaling anvendelse af 

bygningerne til mødet med økonomi udvalget. 

 

4.  Orientering vedr. mødet med 

Udvalgsformand for Teknik & 

Byggeudvalget, Anders Kron-

borg og MF Hans Chr. Thoning 

vedr. Omfartsvejen ved Gør-

ding. 

Gørding Erhvervsforening og Gørding Lokalråd havde i sam-

råd med Anders Kronborg inviteret Hans Chr. Thoning til et 

møde på Esbjerg Rådhus vedr. det videre forløb for Om-

fartsvejen ved Gørding. 

Møde den 12-2-2016. 

Vi havde et konstruktivt møde med Hans Chr. Thoning, An-

dres Kronborg. Vi sætter punktet på til økonomi udvalget. 

 

5.  Ren By – søndag den 17. april 

2016. Orientering v. Henning 

og Hans Erik  

Der er lavet aftale med Spejderne at vi holder det søndag 

den 17 april. 

Der laves base nede ved spejderne. 

6.  Drøftelse af hvilken stand Ver-

densskoven skal fremstå i. 

Der er indgivet et ønske til dagsorden ved mødet med Vej & 

Park, på ”Oprydning / udtynding i buskads og træer i ver-

densskoven”  

Punktet er ikke medtaget på dagsorden på baggrund af, at 

Lokalrådet for under et år siden af Esbjerg kommune, mod-

tog en ny renoveret Verdensskov der fremstod som et skov 

og naturområde, med nogle nye tiltag bl.a. i form at bænke 

og borde, legeredskaber, madpakkehus, træudsmykninger, 

fitness redskaber, samt opgradering af stierne i form af be-

lægning og belysning på ikke fredsskovsområde, noget vi i 

Lokalrådet og blandt lokal befolkningen har skønnet meget 

på.  

Gørding Lokalråd har ikke tidligere ønsket, at Verdenssko-

ven skulle fremstå som et område, der er opryddet og ud-

tyndet i buskads og træer. 

Vi har derved behov for, at drøfte hvilken stand Verdens-



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

skoven fremover skal fremstå i. 

Vi har taget kontakt til kommunen, at hegnet skal flyttes 

længere væk fra stien, ved den østlige indgang til legeplad-

sen. 

Vi ønsker at der skal ligges lidt mere flis ved træ figurerne 

da der bliver smadret ved dem. 

Vi har drøftet hvilken stand verdensskoven skal have i 

fremtiden. Vi er enige om at verdensskoven skal for blive 

som skov. 

Der er udleveret hjertestiens pjece til lokalrådets medlem-

mer, disse kan også findes andre steder i byen. Der er ar-

rangeret tur den 25 maj kl. 17 med hjerteforeningen. 

7.   Mellembyplan for Gørding. 

 

Orientering / Drøftelse og til-

bagemelding. 

Henvendelse Landskabsarkitekt Marit Kristiansen vedr.: 

 

Byhaven – ændring af beplantning i et tilgroet bed, med 

Rododendron.  

Bag ved plejehjemmet. 

 

Johnsens anlæg - Jeg har været forbi Johnsens Anlæg og 

snakket med folkene der passer anlægget. Jeg tror at en af 

grundene til at de måske ikke bliver brugt så meget er 

”ufremkommeligheden”. Der er meget vådt det meste af 

året og det gør det svært at færdes der. Jeg vil derfor fore-

slå at renovere stierne så der bliver hævet op over terræn 

og så det er muligt at gå en rundstrækning i anlægget. Jeg 

synes det vil være synd at få en mountainbike bane ind i 

anlægget, da jeg er bange for at det så vil blive omdannet 

til én stor mudderbane. Området bliver allerede brugt at 

nogle til at spille bold på og jeg håber på at man kan få 

flere lokket derind hvis man i første omgang forbedrer sti-

systemet. Efterfølgende kan man så evt. tilføje andre ele-

menter så som enkelte blomstrende bede, fitness-redskaber 

mm. Derudover kan man fælde nogle af træerne omkring 

søen, så den bliver mere attraktiv – og sætte bænk op her. 

Hvad siger I til det? 

Vi synes det er en god plan. 

 

8.  Nyt fra Brandingprojektet.  Intet nyt. 

9.  BUUG / Stafet for livet  

 

Tilbagemelding fra BUUG. 

Det er svært at få de unge med i BUUG, det er besluttet 

gruppen arbejder videre til næste bevilling. Der tages stil-

ling der fra. 

Orientering fra mødet den 22.02.16 vedr. ”Stafet for livet”. 

  

10.  Projekt Trampesti / Kanoholde-

plads m.m. ved Holsted å. 

 Er der nyt …!! 

Her til er der intet nyt. 

11.  Møde med Udvalgene i 2016 (bilag 

vedlagt) 

Vi skal have drøftet hvilke punkter vi ønsker på dagsorden 

ved nedenstående møder, samt hvem der deltager fra LR: 

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



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Oversigt over møder 

med lokalråd i 2016.docx_CaseNo15-24283_2050499_v1.docx
 

get.   

 Vej og park. Deltager Frede og Jonna. Emner over-

flade vand ved stien kløvermarken og rugmarken. 

Vand problemer på fortovet ved Nygade ligger under 

niveau. Spejderne ønsker plads lige over for spej-

derhytten. Dagpleje plads Østergade. 

 Onsdag 18. maj, kl. 15.30 med Økonomiudvalget 

Deltager Jonna og Hans-Erik. Emner omfarstvej ved 

Gørding, 1911 bygningen og 70 og 71 

Deadline er senest onsdag den 23. marts 2016. 

12.  Orientering. 

 

 

Henvendelse fra borger vedr. elektrisk indhegning i Ver-

densskoven ved legepladsen. Der er indsendt en henven-
delse til Esbjerg kommune vedr. ændring af indhegningen. 

Hjerteforeningen – pjecer vedr. Hjertestien ved Gørding. 

Se punkt 6. 

13.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Forespørgsel fra borger vedr. træfigurerne i Verdensskoven, 

der ønskes et interview til Sognebladet med kunstneren. 

Der er sendt forespørgsel til Esbjerg Kommune – Afventer 

svar.  

Jonna formidler kontakt til Wagn, så der kan laves indlæg til 

sognebladet og sognearkivet. 

14.  Evt.   

15.  Næste møde. Onsdag den 6. april 2016. 

 

Mødet den 19. maj 2016 – ønskes flyttet. 

 

Kommende punkter: 

 Bøel Kirkesti – genetablering. 
 Plan over forslag til stier i og omkring Gørding.  

 Projekt Trampesti / Kanoholdeplads m.m. ved Holsted å (Anders og Hans Erik) 
 Vedtægtsændringer – vedr. valg til Lokalråd (…??? ) 

 

 
 
Med venlig hilsen  
Jonna Thuesen 
 


