
Referat fra Lokalrådsmøde  

Onsdag den 6. april 2016, 

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 19.00 – 21.00  

Tilstede: Jonna, Søren, Henning, Hans Erik, Allan, Frede, Kristina, 

Afbud: Sanne, 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.  

Orientering fra fælles lokalrådsmøde i Hunderup-Sejstrup 

drøftes under punkt 3. 

 

2.  Godkendelse af referat fra lo-

kalrådsmødet den 1. marts 

2016. 

Referat blev godkendt. 

3.  Orientering fra mødet med Vej 

& Park v. Frede Nedergaard 

Frede orienterede fra mødet med Vej og Park. Først blev 

der orienteret om tiltag generelt i Esbjerg Kommune. 

Vores punkter er blevet afleveret. Kommunen kigger på 

vand i haverne på Kløvermarken/Rugmarken samt vand på 

fortovene i Nygade. Desuden er spejdernes ønske om jord 

videregivet. Referat er endnu ikke modtaget. 

Der skal fremover også afholdes møde med entreprenøren i 

Esbjerg Kommune (driftsfolk) efterfølgende, inden tingene 

udføres. 

 

Frede orienterede fra fælles lokalrådsmøde i Hunderup-

Sejstrup. 

 

4.  Ren By – søndag den 17. april 

2016. Orientering v. Henning 

og Hans Erik 

Hans Erik og Henning orienterede om arrangementet. Der 

er næsten fundet personer til at gøre rent i alle områder af 

byen og indfaldsvejene. 

 

Sække kan hentes kl 9. ved Spejderhuset, hvor affaldet 

også kan afleveres d. 11.30-12.00. Sække er sponseret af 

Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Lokalrådet besluttede at give 1.000 kr. til arrangementet, 

så der kan indkøbes pølser til dem der møder op.  

 

Kristina laver opslag til Facebook for at gøre opmærksom 

på arrangementet. 

 

Jonna tager kontakt til Jyske Vestkysten. 

5.  Mellembyplan for Gørding. 

 

 

Hundeområdet – møde mellem kontaktpersoner og Esbjerg 

Kommune v. Landskabsarkitekt m.fl.  

 

Jonna har været til møde på kommunen vedr. hundeområ-

de. Området foreslås flyttet til et område i Verdensskoven 

nord for søen. Lokalrådet synes om forslaget og kommunen 

arbejder videre med dette. 

 

Der sættes skilt op med kontaktoplysninger på dyr og hegn 

i Verdensskoven. 

 

Kommunen har lavet en plan for opgradering af stierne i 

Johnsens Anlæg. Stierne vil blive opgraderet i takt med at 

der er midler til det. Der arbejdes på, at der fremover vil 

være 4 indgange til skoven. 

 

6.  Nyt fra Brandingprojektet.  Allan orienterede om status på brandingprojektet. 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Henrik har lavet et udkast til annoncepriser m.v. 

Der laves opfølgning overfor foreninger + evt. ny kursusaf-

ten. 

Der arbejdes på opgradering af skærmene, så det bliver 

mere læsevenlig.  

Der skal laves annoncering i Sognebladet + tages kontakt 

til Jyske Vestkysten. 

7.  BUUG  Der er afholdt møde i BUUG. Jonna og Søren orienterede 

om dette. Der er været lidt stilstand i gruppen de sidste par 

måneder. 

8.  Møde med Udvalgene i 2016 (bilag 

vedlagt) 

Oversigt over møder 

med lokalråd i 2016.docx_CaseNo15-24283_2050499_v1.docx

Dagsorden til de 

årlige møder mellem Økonomiudvalget og Bygge & Teknikudvalget 2016.docx
 

Punkterne til møderne blev gennemgået. 

Vi forsøger at få et punkt med vedr. byggemodning af flere 

grunde på Rugmarken + ændring af lokalplan. 

 

9.  Nye medlemmer til Lokalrådet …!! 

 

Vedtægter Gørding 

Lokalråd godkendt rep. møde nov. 2012.doc
 

Drøftelse vedr. rekruttering af nye medlemmer til Lokalråd. 

Vedtægter vedlagt til orientering. 

Punktet blev udsat til næste møde. 

10.  Orientering. Gensidig orientering. 

Der bliver sat en stolpe op, så der ikke kan køres ind i Ver-

densskoven fra øst ved solcelleanlægget. 

11.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Der er sendt data til Sognebladet på kunstneren der har 

udført træfigurerne i Verdensskoven. Afventer nu artikel i 

Sognebladet. 

12.  Evt.  Frede er fra GLIF opfordret til at Lokalrådet laver en stand til Byfe-

sten, hvor vi informerer om hvad der arbejdes med i Lokalrådet.  

13.  Næste møde. Mødet torsdag den 12. maj 2016 flyttes til torsdag d. 26. 

maj 2016. 

Punkt til næste møde: 

Forslag om etablering af vuggestue. 

Kommende punkter: 

 Bøel Kirkesti – genetablering. 

 Plan over forslag til stier i og omkring Gørding.  
 Projekt Trampesti / Kanoholdeplads m.m. ved Holsted å (Hans Erik) 
 Vedtægtsændringer – vedr. valg til Lokalråd (…??? ) 

Med venlig hilsen  
Jonna Thuesen 


