
Referat fra Lokalrådsmøde  

Tirsdag den 23. august 2016, 

kl. 19.00 – 21.00  

 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokalrådsmødet 

den 22. juni 2016. (Bilag vedlagt) 
Referat 

Lokalrådsmøde den 22 06 16.docx
 

Referat blev godkendt. 

3.  Nyt Siden sidst…..!!! Krolf er blevet ringet op af kommunen, at der er 
penge tilbage fra Mellembyplanen. De søger derfor 
12 nye krolfkøller og de får nye indsatser til deres 

huller i plænen.  
 
Lukning af dagcenter på Østergården blev drøftet. 
Flere lokalrådsmedlemmer er blevet kontaktet af 
forskellige borgere vedr. lukningen.  
Vi er i dialog med arbejdsgruppen som løbende 
har været i kontakt med udvalgsformanden for 

området.   

4.  

 

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, hvordan lokalrådene organiseres, 

herunder er der specielt ikke opstillet krav 

om, hvordan medlemmerne af lokalrådene 

bliver valgt. Dog er det et krav, at lokalrå-

dene sammensættes, så de er repræsentati-

ve for deres lokalområde og derved kan 

fungere som talerør overfor det politiske 

system."  

  

Jeg håber det giver mening så vi kan slippe af 

med valghandlingen hvert 4. år. 

  

Mvh. 

Frede 

Vedtægter  .msg

 

Frede fremlagde forslaget.  

 
Vedtægterne blev drøftet. 
 

Frede kommer med nyt udkast. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

5.  Orientering vedr. Flygtning i midlertidig bo-

lig på Lindegården. 

Der er sendt orientering rundt pr. mail.  

 

6.  Annonce i Telefonnøglen – deadline den 

20.09.16 (Bilag vedlagt) 

 

879421.pdf

 

Jonna sørger for at få rettet navnene + nye bille-
der. 

7.  

 

Mellembyplan for Gørding. 
 

 

Nyt kort/skilt ved mountainbikebane: Sanne har 
skrevet til Kristine at skiltet evt. også gerne må 
oplyse om, at man også må gå tur på mountainbi-
kebanen.  

 
Verdensskoven - nye tiltag / forbedringer m.m. 

Forbedringer er næsten etableret. 
 

8.  Vestergade 8 i Gørding – forespørgsel til 
projektleder Kristine Dagnæs-Hansen v. 
Esbjerg kommune vedr. den efterladte 

grunds tilstand – efter nedbrydningen af 
boligen.  

Jf. Kristine Dagnæs-Hansen: 

”Det er imidlertid ikke kommunens ansvar at hol-

de grunden for ejer. Hvis vi begynder at slå græs 

på de grunde, hvor vi hjælper med nedrivningen, 

så får vi hurtigt nok at lave… Af nedrivningsaftalen 

fremgår derfor, at kommunen efterlader det ryd-

dede areal opfyldt til terræn, mens ejeren selv 

skal sørge for efterfølgende at holde arealet”. 

Følgende svar er sendt til ejeren af Vestergade 8: 

Vi har efterfølgende drøftet situationen på lokal-

rådsmødet den 23. august 2016, hvor Gørding 

Lokalråd efterfølgende blev enige om, at dette 

ikke er en opgave vi kan påtage os, at kontakte 

grundejer og bede vedkommende vedligeholde 

matriklen. Idet dette kunne give anledning til 

henvendelser fra andre borger i byen, som forven-

tede at Gørding Lokalråd fremover kontakter 

grundejer og beder den vedligeholde deres grund. 

 

9.  Nyt fra Brandingprojektet.  Kursus i infoskærme og hjemmeside – onsdag den 

31. august 2016 kl. 19.00  

10.  BUUG  

Esbjerg kommune anmoder om slut regn-

skab og evaluering af projektet.  

Vi har modtaget 5000 kr., samt har Fortuna 

/ Gørding Skole bidraget med 5000 kr.  

I retningslinjerne for puljen står: 

Slutregnskab og evaluering 

Efter projektets afslutning skal der fremlægges 
slutregnskab samt en evalueringsrapport for pro-
jektet, der beskriver projektets forløb og resulta-
ter. 

Regnskabet skal indeholde bilag for alle udgifter, 

der kan henføres til projektet. Der kan ikke gives 
tilskud til udokumenterede udgifter. 

Der kan kun refunderes udgifter svarende til det 
beløb, der er givet tilsagn om. 

Bemærk desuden at eventuelle medfinansierings-
krav gælder projektets faktiske udgifter. Også selv 

om projektet eventuelt viser sig at blive billigere 
end det støttebeløb, der er givet tilsagn om. 

Er der uforbrugte midler fra Puljen til lokale pro-



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

jekter, der overstiger 500 kr. skal disse tilbagebe-
tales. 

Evalueringsrapport og regnskab fremsendes til 
forvaltningen via landdistriktskonsulenten. 

Sanne sørger for at lave regnskab og sende til 
Jonna. 

11.  Orientering. 

 

 

12.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

13.  Evt.  Følgende er på valg til lokalrådet: 

Jonna, Frede, Allan og Kristina. Alle bedes overve-

je til næste møde om de genopstiller eller ej. 

14.  Næste møde. Punkt til næste / kommende møde(r):  

 Onsdag d. 5. oktober 2016: 

 

 Mandag d. 7. november repræsentant-

skabsmøde: 

 Torsdag d. 8. december konstituering og 

julefrokost: 

 

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 
 
 
 


