
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag den 22. juni 2016, 

Lokalrådsudflugt til Ribe v. Weiss stue kl. 18.00 – 21.00  

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

 Afbud: Allan, 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokalråds-

mødet den 26. maj 2016 
Referat fra 

Lokalrådsmøde den 26.05.16.docx
 

Referat blev godkendt. 

3.  Nyt Siden sidst…..!!! Spejderne har fået brugsret på det jord de 

ønskede, og det er de rigtig glade for. 

4.  

 

Orientering vedr. Lokalrådets møde 

Teknik & Byggeudvalget.  
Referat - Grimstrup, 

Endrup, Vejrup og Gørding_CaseNo15-22296_2187148_v1.DOCX
 

Der blev orienteret fra mødet. Referat er 

vedlagt. 

5.  Orientering vedr. mødet med Entrepre-

nørerne og Lokalrådene i Gl. Bramming 

Kommune, torsdag den 16. juni. kl. 17 – 

19.00, Sdr. Ilstedmarkvej 1, Bramming 

v. Frede Nedergaard. 

 

FW  Referat m m  fra 

lokalrådsmøde d  16  juni 2016.msg
 

Frede orienterede fra mødet.  

Småproblemer skal sendes direkte til entre-

prenøren. Mailadresse fremgår af referat. 

Evt. oplysning om det i Sognebladet. Frede 

sørger for at få det med. Der lægges desu-

den link på Lokalrådets hjemmeside. 

6.  Referat fra Vej og Park 

Samlet 

lokalrådspræsentation 2016_lav.pdf
 

Referat Vej & Parks 

lokalrådsmøde Bramming  2016.pdf
 

 

Der blev orienteret fra mødet. Referat er 

vedlagt. 

7.  

 

Mellembyplan for Gørding. 

 

 

Der er ca. 450.000 kr. tilbage i mellembypla-

nen. De sidste penge bruges på følgende: 

 Sti fra Skovbrynet til Verdensskoven 

 Flere fitnessredskaber 

 Mere flis under redskaberne 

 Mere flis ved fuglereden 

 Bænke ved hundeområde 

 Flere borde/bænke efter ønske fra 

borgerne 

 Små løveunger 

 Skraldespand i Byhaven 

 Bom ved solvarmeanlægget 

 Bænk renoveres på Stationspladsen 

 Borde/bænkesæt ved Mountainbike-

banen 

 Opstart på opgradering af Johnsens 

anlæg (stier + oprensning af sø) 

 Hvis der er penge: bokse til krolf 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

8.  Opfølgning på Projekt ”Kaffe med lokal” 

– Velkomst værter.  

Der er ingen der har meldt sig og vi har hel-

ler ikke hørt fra kommunen. 

 

9.  Nyt fra Brandingprojektet.  Annoncesalg sættes i gang. Der er lavet 3 

pakker; Guld, sølv og bronze. Oplæg til pak-

kerne blev uddelt til orientering. 

Der afholdes desuden opfølgningskursus i 

brug af hjemmeside onsdag d. 31. august kl. 

19.00 i hallen. 

10.  BUUG  Der er udarbejdet en pjece, som skal rundt i 

byen. Det er besluttet at gruppen kun ind-

kaldes til møde hvis der er sager som skal 

behandles.  

Et emne kunne f.eks. være vuggestue. Bør-

nehavens bestyrelse kan ikke bringe dette 

ønske i spil. Det er derfor Lokalrådet der skal 

arbejde videre med det og presse på politi-

kerne. Etablering af vuggestue tages med på 

Lokalrådets møde efter sommerferien. 

11.  Orientering. 

 

Input ønskes til Lokalårbogen. Giv Jonna be-

sked hvis nogen vil skrive. 

Vi har fået en henvendelse fra Bramming 

Lokalråd vedr. trampesti. Hans Erik indkalder 

til møde i gruppen i august måned. 

12.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Frede sørger for at få mailadresse i jf. punkt 

5. 

13.  Evt.   

14.  Næste møde. Punkt til næste møde, mandag den 23. au-

gust 2016 : 

 Vedtægtsændringer – udkast er 

sendt ud til LR-medlemmer. (Bilag 

er vedlagt) 

Jf. mail fra Frede den 13.06.16: 

Nu er det blevet regnvejr så jeg kunne lige bruge en 

stund på Lokalrådets vedtægter. 

Nu kan I studere dem hen over sommeren og så kan vi 

tage dem på mødet efter sommerferien. 

Det der er skrevet med rødt foreslår jeg ændret til det 

der er skrevet med blåt. 

  

Udgangspunktet for ændringerne er at der i kommunens 

Politik for nærdemokrati står: 

  

" der er indtil videre ikke opsat formelle krav til, hvor-

dan lokalrådene organiseres, herunder er der specielt 

ikke opstillet krav om, hvordan medlemmerne af lokal-

rådene bliver valgt. Dog er det et krav, at lokalrådene 

sammensættes, så de er repræsentative for deres lo-

kalområde og derved kan fungere som talerør overfor 

det politiske system."  



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

  

Jeg håber det giver mening så vi kan slippe af med valg-

handlingen hvert 4. år. 

  

Mvh. 

Frede 

 

Vedtægter  .msg

 

 

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  
 

 
Med venlig hilsen  
Jonna Thuesen 
 
 

 


