
Referat til Lokalrådsmøde  

Torsdag d. 26. maj 2016 

Gørding Idræts- og Kulturcenter kl. 19.00 – 21.00  

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

 Afbud: Sanne 

Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lo-

kalrådsmødet den 6. april 

2016. 

 

Referat fra 

Lokalrådsmøde d. 6. april 16.docx
 

Referat blev godkendt. 

3.  Nyt Siden sidst…..!!! Flag Allé: Hans Erik fik etableret flagalléen ved kirken til 

konfirmationen. Der er sat PVC-rør ned. Hans Erik har lavet 

en aftale med Pernille Troldborg om at Menighedsrådet 

fremover stiller med en person til at hjælpe med flagalléen 

til konfirmationer. 

 

Jernvedlund Vandrelaug har været på tur i Verdensskoven. 

Jonna har vist dem rundt.  

 

Frede oplyste, at der kun havde været 7 personer med på 

vandreturen med Hjerteforeningen på Hjertestien d. 25. 

maj.  

 

4.  

O
r
i
w

e 

Orientering vedr. Lokalrådets 

møde med Økonomiudvalget v. 

Hans Erik Andersen og Jonna 

Thuesen. 

Referat er rundsendt. 

 

Erhvervsgrunde: Der skal indsendes et høringssvar til 

kommuneplanen i 2017, således at det kommer med der.  

 

Trampestien var det eneste som kommunen ikke umiddel-

bart ikke så positivt på, og vi skal ikke forvente at få øko-

nomisk støtte til dette. Kommunen opfordrede os til at tage 

projektet med igen til næste år.  

Arbejdsgruppe: Søren, Allan, Hans Erik, Kristina, Henning, 

5.  Orientering vedr. Dialogmøder 

med Lokalrådene og Entrepre-

nør, Esbjerg Kommune v. Fre-

de Nedergaard. 

 

Lokalrådene i Gl. Bramming Kommune, torsdag den 16. 

juni. kl. 17 – 19.00, Sdr. Ilstedmarkvej 1, Bramming. 

Dagsorden er rundsendt. Frede deltager. Frede melder sig 

selv til. 

6.  Tilbagemelding på ”Ren By” 

projektet v. Henning Bloch og 

Hans Erik Andersen. 

 

Arrangementet gik godt og gentages næste år. Næste år 

skal der evt. startes kl. 9.30 i stedet, da kl. 9.00 var for 

tidligt. Der skal evt. laves nogle depoter til affaldet, så man 

ikke skal slæbe affaldet så langt, og så man kan sortere 

affaldet løbende. 

 

Allan foreslog en affaldsspand + evt. et skilt ”Ren skov” i 

Kommuneskoven. Allan skriver til Vej og Park. 

7.  Orientering vedr. Omfartsvej 

ved Gørding.  

 

Jonna har holdt møde med Carl Holst, Anders Kronborg og 

Jesper og Ole fra Erhvervsforeningen. Carl Holst var meget 

velforberedt, og han har taget projektet med til ministeriet.  

8.  Byfesten – planlægning af da-

gen inkl. materiale m.m. 

 

Der bliver sat en pavillon op, som vi kan stå i. 

 

Jonna og Kristina står der fra 10-12. Jonna sørger for flyers. 

Søren sørger for flyers fra BUUG. Hans Erik sørger for skil-

tet. 



Punkt 

nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

9.  Etablering af Vuggestue i Gør-

ding. Punkt fra sidste møde.  

 

Søren tager ønsket med til områdebestyrelsen i børneha-

ven. Vi afventer hvad ledelsen i børnehaven tænker. 

10. ’ 

 

Mellembyplan for Gørding. 

 

 

Rykket projektleder Kristine Dagsnæs Hansen – for mail 

svar vedr. borger henvendelse på Fitness redskaber m.m. 

Vi afventer stadig at økonomidelen i mellembyplanen bliver 

gjort færdig. Først der er der overblik over om der er penge 

tilbage til yderligere projekter. 

 

Der arbejdes videre på et hundeområde i Verdensskoven. 

Lokalrådet har tidligere godkendt en placering i Verdens-

skoven. 

 

11.  Opfølgning på Projekt ”Kaffe 

med lokal” – Velkomst værter.  

Mail sendt til jer fra Frede Nedergaard den 13.05.16. 

 

Kristina sender mailen videre til repræsentantskabet. 

 

12.  Nyt fra Brandingprojektet.  Der er ikke sendt regninger ud for 2015 for annoncer på 

hjemmesiden. Der arbejdes videre med fremtidige annon-

cepriser. 

Henrik har holdt møde med infocenter. Der arbejdes fortsat 

på at gøre skærmene mere læsevenlige. 

13.  BUUG  Opfølgning på BUUG. Søren fortalte at gruppen fremover vil 

mødes når der er nogle emner at arbejde med. Der er lavet 

en flyer om BUUG og der er lavet en side på Gørding.dk 

som fortæller om BUUG. 

14.  Vedtægtsændringer – udsat 

fra sidste møde. 

Vedtægter Gørding 

Lokalråd godkendt rep. møde nov. 2012.doc
 

Drøftelse af evt. vedtægtsændringer vedr. medlemsperio-

den m.m. 

Vedtægter vedlagt til orientering. 

Der er tvivl om der skal vælges folkevalgte til lokalrådet. 

Frede tjekker op i politik om nærdemokrati. Hvis ikke det 

fremgår der, spørger Jonna forvaltningen om det er et krav 

at der skal være folkevalgte i lokalrådet når der ydes kom-

munale midler til lokalrådet. 

15.  Orientering. 

 

 

 

Modtaget invitation til indvielse af Endrup Naturpark. 

Plakat.pdf

  

16.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Deadline d. 6. juni.  

Indlæg fra brandinggruppen. 

17.  Evt.   

18.  Næste møde. Næste møde d. 22. juni 2016. Sommerudflugt til Ribe. 

Kommende punkter: 

 Bøel Kirkesti – genetablering. 
 Plan over forslag til stier i og omkring Gørding.  
 Projekt Trampesti / Kanoholdeplads m.m. ved Holsted å (Hans Erik) 

 
Med venlig hilsen  
Jonna Thuesen 
 



 
 


