
Referat fra Lokalrådsmøde  

Onsdag den 5. oktober 2016, 

kl. 19.00 – 21.00  

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

 Afbud:  

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra lokalrådsmødet den 23. august 2016. 

(Bilag vedlagt) 
Referat fra 

Lokalrådsmøde d. 23.08.2016.docx
 

Der var rettelser fra 

Jonna vedr. Vesterga-

de 8. Referat godken-

des på næste møde. 

3.  Nyt Siden sidst…..!!! Der har været indvielse 

af hundeområdet i Ver-
densskoven. 

4.  

 

Vedtægtsændringer – udkast er sendt ud til LR-medlemmer. (Bilag 

er vedlagt) 

Nye vedtægter 

Gørding Lokalråd.doc
 

Udkast til vedtægtsændrin-

ger blev godkendt. Frede 

sørger for at lave indlæg + 

laver indkaldelse til Repræ-

sentantskabsmøde til Sog-

nebladet. 

  

 

5.  Møde for Lokalrådsformænd – den 25.10.16. 

Mail udsendt til LR den 20.10.16 – vedr. evt. dagsorden punkter. 

 

Vedlagt information vedr. boligplacering af flygtninge i Esbjerg 

kommune (Bilag vedlagt) 

 

Nyhed til 

lokalrådenes fællesside - Boligplacering af flygtninge.docx
 

Jonna deltager. 

6.  Trampesti langs Holsted Å: 

Henvendelse og efterfølgende mail sendt til Kristine Dagnæs-

Hansen vedr. Fondsprojekt langs åen i Gørding: 

”Marius Serups Mindelegat blev ophævet ifølge aftale med ministe-

riet (Husker ikke lige hvilket!). Jeg har vedlagt det sidste referat 

fra mødet i legatbestyrelsen og der er desværre ikke sket mere 

siden dette i sagen! 

Vi har i Gørding Lokalråd talt om, at projekt Gørding Åplads, skal 

indgå i projekt trampesti lang åen, som vi forventer at skulle ar-

bejde med efter områdefornyelses projektet. Vi har en aftale med 

økonomiudvalget om at vi ved næste års møde fremlægger en 

plan for trampesti langs Gørding Å, hvorved vi ind tænker dette 

projekt. 

Jeg har vedlagt Helene Plets forslag dertil, samt overslag på pro-

jektet fra entreprenøren (Juni 2014 – ca. 314.000,00 kr.) og Hele-

nes regning på projektet, som jeg går ud fra er betalt ud af det 

afsatte beløb på 180.000,00 kr. som legatet afsagde til projektet. 

 

Mødereferat 

bestyrelsesmøde d. 14. november 2013.doc
 

 

232014 Gørding 

Åplads.pdf  
 

endelig folder Åplads 

140624.mini pdf
 

 

Overslagspriser 

STYRUP (002).txt
 

 

Vi har lovet at vi 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Projektet er den gang budgetteret til ca. 350.000,00 kr., hvorved 

der skal søges ekstra legater m.m. dertil”.  

(Bilag vedlagt) 

kommer med et ud-

kast til projektet til 

Økonomiudvalget i 

foråret 2017.  

 

Bøel Kirkesti skal ind-

tænkes i projektet. 

Kommunen ejer en 

stribe jord hele vejen 

fra Bøel og til åen. 

 

Jesper Larsen skal 

kontaktes for hjælp til 

fondssøgning. 

 

Gruppen går tur d. 11. 

oktober kl. 17.    
 
 

7.  

 

Mellembyplan for Gørding: 
Jf. mail fra projektleder Kristine Dagnæs-Hansen: 

 

”Verdensskoven 

- Hundelegeområdet er færdigetableret. Næsehornet har væ-

ret nødt til at holde lidt flyttedag og står nu på den modsat-

te side af stien. 

- Der er opsat i alt 4 ekstra bænke – 1 ved broen/udenfor 

hundelegeområdet, 1 på strækningen mellem hundelege-

området og fuglereden, samt 2 (placeres samlet) på stræk-

ningen mellem fuglereden og legepladsen. 

- Der er etableret en ny stiforbindelse til/fra Skovbrynet  

- Der er opsat markeringspæle på stien lige nord for søen, 

hvor det bliver lidt smalt mellem søen og grøften 

- Kortbordene er opdateret. 

- Der er lagt flis ind til og rundt om fuglereden. 

- Der er lagt ekstra flis ved de høje fitnessredskaber – men 

det er altså meningen, at der skal være lidt langt op, og at 

man ikke helt kan nå fra jorden. 

- Der opsættes en pullert/pæl på stien til/fra varmeværket 

for at forhindre bilkørsel. 

- Skiltet med øvelser til mave-/rygbænk findes ikke i en ver-

sion, der viser en bænk uden håndtag – derfor vises en 

bænk med håndtag. Der opsættes i øvrigt små skilte med 

QR-koder, som linker til videoer af, hvilke øvelser man laver 

på de enkelte redskaber. 

- Vi forventer at etablere en rigtig krolfbane ved Østergården 

– men det afhænger nok af, om vi når at få en brugsretsaf-

tale på plads mellem Østergården og Idræt om da-

gen/Gørding Idrætsforening. 

 

Omkring skolen 

- Der er opsat 2 bord-/bænkesæt ved mountainbikebanen. 

- Kortbordet ved mountainbikebanen opdateres. 

- Der opsættes skraldespand ved byhaven. 

-  

Johnsens Anlæg 

- Stinettet renoveres. Der etableres nye forbindelser ud til 

stien langs jernbanen og ind til fortovet på Østergade. Der 

opsættes skraldespand. Eksisterende bænke bevares, da de 

er i pæn stand. 

- Det er muligt, at ikke alle stierne renoveres i denne om-

gang – vi ser, hvor langt vi kan nå, for de midler og med 

Det er aftalt med Kirsti-
ne, at der laves en fælles 

pressemeddelelse som 
afslutning på Mellemby-
planen.   
 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

den tid, der er tilbage. Evt. ”hængepartier” vil det være op 

til Drift & Anlæg at forsøge at finde midlerne til. 

 

Muligvis laver vi også et beskedent tiltag i det lille grønne område 

mellem Østergade og Godthåbsvej. Formentlig blot nogle enkle 

jordarbejder, som ikke medfører særlig drift, men som giver dag-

plejebørnene lidt at løbe op og ned af ” 

 

8.  Henvendelse fra Landdistriktkoordinator Jesper Holstener 

Larsen – tilbud om hans møde deltagelse ved LR i efteråret. 

(Mail udsendt til LR) 
 

Jonna spørger Jesper 
Larsen om han kan 
komme til møde d. 17. 
november. 

9.  Forberedelse til Repræsentantskabsmøde den 7. november 2016: 

 Annoncering  
 Medlemmer på valg  
 Forplejning m.m. 

Frede sørger for indkal-

delse i Sognebladet. 

Kristina sørger for at 

sende indkaldelse til re-

præsentantskab. 

Følgende er på valg: 

Jonna, Allan, Frede og 

Kristina + der skal findes 

én i stedet for Anders. 

Jonna, Frede, Allan og 

Kristina modtager gen-

valg. 

Søren og Kristina finder 

emner. 

Forplejning: Sanne spør-

ger om Sydbank vil spon-

sere forplejning.  

10.  Nyt fra Brandingprojektet.  

Tilbagemelding på afholdt kursus i infoskærme og hjemmeside – onsdag 

den 30. august 2016 kl. 19.00 

 

Der sælges fortsat an-

noncer.  

11.  BUUG - Afrapportering til Esbjerg kommune. 

  

Søren har fået en over-

sigt over timeforbrug. 

Der skal hurtigst mulig 

afholdes et møde for 

afklaring om foreningens 

fremtid. Søren beder 

Maria Thøgersen indkalde 

BUUG igen.  

12.  Orientering 

 Henvendelse fra Bramming Lokalråd vedr. Fælles møde vedr. bo-

ligplacering af flygtninge m.m. 
 Mail svar til Kurt Nielsen, vedr. Vestergade 8, Gørding (Vedlagt) 

SV  Vestergade 

8.msg
 

 Forespørgsel vedr. nedrivnings pulje i forbindelse bred-

Henvendelse fra Bram-
ming Lokalråd: Jonna har 
svaret dem at vi er inte-

resseret i at deltage, hvis 
der bliver et behov. 

Mail fra Kurt Nielsen: 
Jonna har sendt vedlagte 

mail. Kurt Nielsen er ikke 
vendt tilbage. 

 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

båndsprojekt i Lokalområdet. (Mail udsendt til orientering til 

LR). 

 Henvendelse fra Esbjerg kommune vedr. storparceller på 
Rugmarken. 

Forespørgsel vedr. ned-
rivningspulje: Der er 

kommet henvendelse fra 
Bjerndrup/Lourup da der 

er flere faldefærdige hu-
se, som spærre for at der 
kan etableres bredbånd. 
Jonna har oplyst, at 2 ud 
af 3 huse er på den prio-
riteringsliste vi har sendt 
til kommunen. 

 

13.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Se øvrige punkter. 

14.  Evt.   

15.  Næste møde. Punkt til næste / 

kommende møde(r):  

Mandag d. 7. novem-

ber 2016, Repræsen-

tantskabsmøde. 

 Torsdag d. 8. de-

cember 2016, 

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) 

 
 

 
 


