
Referat fra Lokalrådsmøde  

Onsdag den 25. januar 2017, 

kl. 19.00 – 21.00  

Tilstede: Henning, Hans Erik, Frede; Kristina, Sanne, Allan, Jonna, Marianne 

 Afbud: Søren 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra repræsentantskab 

den 7. november 2016 og ekstraordinært re-

præsentantskabsmøde den 14. november 

2016.  

Referat fra 

repræsentantskabsmøde d. 7.   november 2016.docx
 

Referat fra 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 14. november 2016.docx
 

Er allerede godkendt og lagt på hjemmesiden 
 
Fremadrettet kunne det være en mulighed at 
lave beslutningsreferater, så referatet kan læg-
ges på hjemmesiden hurtigere. 

 

Eller lave med en frist på ca. en uge 
 
Referatet fra julefrokost rundsendes til godken-
delse igen. 

3.  Nyt Siden sidst…..!!! Træningscenter Østergården 
Der har den 23.1 været afholdt et orienterende 

møde i forhold til Esbjerg Kommunes Sundheds- 

og omsorgsudvalgs vedtagne plan om at tilbyde 

træning til ældre medborgere i nærmiljøet på 

plejecenter Østergården. Allan og Jonna deltog i 

mødet, som de opfattede som meget positivt. 

Esbjerg Kommune er tovholder på projektet, og 

der nedsættes en styregruppe, som får mulighed 

for at påvirke processen. Der deltog ligeledes re-

præsentanter fra Østergårdens Venner samt 

træningscentret. Styregruppen indkaldes til 

møde. 

4.  Gørding Lokalråd – konstituere sig i forhold 

til ansvars områderne: 

• Trampesti og kanoholdeplads m.m. ved 

Holsted å. 

• Flag allé ved årets konfirmation. 

• Ren – BY  

• Årsmøde 

• M.fl……!!! 

 

Trampesti og kanoholdeplads – Allan forsøger at 

få fat i Søren igen. Vi skal selv bære den til øko-

nomiudvalget. Allan, Henning og Kristina laver 

projektbeskrivelse med udgangspunkt i materi-

ale fra Lene Plet. Søren har meddelt Jonna at 

han også gerne deltager i gruppen. 

Flag-allé 25.5 samt 28.5 – Hans Erik er tovhol-

der - flagene samt stænger - er hos Kurt Ben-

nedsen 

Ren By – 2. april 2017. Pernille ”sælger” dagen 

til konfirmanderne – Hans Erik og Henning er 

tovholdere (alias Julle og Axel :-) ) Kristina sæt-

ter datoen på hjemmesiden. Kunne det evt. 

være en fordel med nogle stykker med trailere, 

der kører rundt til forud definerede opsamlings-

punkter. 

Årsmøde – ifølge vedtægterne skal der lokalrå-

det afholde et arrangement for borgerne: 

• Evt. orienterende møde i forhold til de 

nye aktiviteter omkring træning på 

Østergården.  

• Hjertestien – hjerteforeningen.  

• Vælgermøde i forsamlingshuset evt. i 

samarbejde med Vejrup 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Brandinggruppen fortsætter med Allan, Sanne 

og Kristina (og Henrik Vestergaard) 

Landsbypedeller – Frede er kontaktperson 

Velkomstambassadør – Jonna 

BUUG - Søren 

5.  Punkter til møde med udvalgene i 2017: 
 

• Teknik & Byggeudvalget fredag den 7. april 
2017 fra kl. 8.30-9.45 (Frede og Søren- 
deltager) 

 

• Økonomiudvalget tirsdag den 16. maj 2017 
kl. 15.30 – 16.45 (Hans Erik og Jonna –
deltager) 

 
 

Deadline for indsendelse af punkter er man-

dag den 20. marts 2017. 

Følgende punkter: 

• Omfartsvej ved Gørding  

Syd for byen - sydøst 

• Erhvervsjord - der er pt. ingen erhvervsjord i 

byen. Fokus på de små håndværkere. På mø-

det drøftede vi mulighederne for placering af 

evt. erhvervsjord 

• Lokalplan Rugmarken – Bosætningsby – ikke 

bremse udviklingen 

• Trampesti og Kanoholdeplads ved Holsted Å 

 

 

  

6.  Møde med Vej & Park  

Torsdag 9. februar 2017, kl. 16.30 til ca. 

18.30 - 
Mødested: Mødelokale 1, Bramming Bibliotek, Sct. 

Knuds Alle 2, 6740 Bramming 

OBS – deadline for punkter der ønskes belyst på 

mødet – indsendes senest den 9. januar 2017. 

Invitation til 

informations og dialogmøde med Vej & Park Bramming 2017.pdf
 

 

 
• Afhentning af juletræer 

• Svingbane ved nedkørsel – Gørdingvej 

ned mod viadukten. 

• Manglende belysning ved stien bagved 
børnehave ”Det gule Hus”. 

 
 
Jonna deltager i mødet 
 
 

 
 

7.  

 

Affaldsindsamling – Ren By, afholdes den 2. april 

2017. 

Planlægning m.m. 

Hans Erik og Henning ”Julle og Axel” er tovhol-
dere. 

 

8.  Lægehuset i Gørding – belysning af situatio-

nen. 

Lægehuset åbnede den 23.1.17 med en vikar. 
Jonna har kontaktet kommunen for en mere per-
manent løsning, men er blevet henvist regionen, 
da det ikke er en kommunal opgave at finde 
læge. 
 

Falck har åbnet en klinik i Langlihuset og der er 
arbejdes på at åbne endnu en klinik. 
 
 

9.   Orientering  Fundraising – kursus den 2. februar (Kristina, 

Marianne og Jonna tilmeldt) 

 

Træningstilbud på Østergården- Høringsgruppe 

er indkaldt til møde, mandag den 23. januar 

2017, kl. 16.00 – 18.00 (Allan Kristiansen, Dor-

the Rundstrøm, Ingelise Larsen, Nora Olesen og 

Jonna – deltager) 

 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Der er tale om et lignende projekt i Tjæreborg 

også. 

 

Møde i Gørding Sogneblad den 8. februar 2017, 

kl. 19.30 (Jonna deltager – vi har næsten benyt-

tet vores 6 sider) 

 

Velkomstambassadør – Informationsmøde den 

16. februar 2017. (Jonna deltager) 

 

Busbetjening – info møde og høring udsendt / 

info ved Jonna (Jonna deltager evt. ved info 

møde den 2. februar 2017) 

 

Busruterne i Esbjerg lægges om – det berører 

ikke vores område. 

10.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Orientering om datoen for Ren by den 2. april 

2017. Hans Erik sætter gang i det. 

11.  Evt.  Emner, som skal på hjemmesiden, skal gøres 

klar så Kristina ikke skal forfatte indlæggene. 

Det er svært at overskue, når ønske om indlæg 

kommer midt i en tråd. Gerne en mail med over-

skrift om at det skal på hjemmesiden. 

 

 

12.  Næste møde. Den 9. marts 2017, hvor Landdistriktkoordinator 

Jesper Holstener Larsen – deltager  

• Trampestien – skal være lidt længere i 

processen 

• Reglerne omkring Offentligt grønt om-

råde (mellembyplan side 5) 

 

 

Kommende punkter: 

• Fællesmøde for Lokalrådende 15.3.2017 i Bramming 
• Bøel Kirkesti – genetablering. 
• Plan over forslag til stier i og omkring Gørding.  
• Projekt Trampesti / Kanoholdeplads m.m. ved Holsted å (Hans Erik) 

 
 

 
 
 
 


