
 

Referat fra Lokalrådsmøde  

Torsdag dag den 9. marts 2017, 

kl. 19.00 – 21.00  

Tilstede: Søren, Allan, Sanne, Jonna, Frede, Henning, Jesper Holstener Larsen, Marianne 
 Afbud: Kristina, Hans Erik 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra  

25.1.2017 

 

Godkendt 

 

3.  Landdistrikt koordinator Jesper Holste-

ner Larsen – deltager ved dette punkt 

på mødet.  

Jesper tilbød i efteråret at komme 

rundt til alle Lokalråd, hvilket vi har 

taget i mod.  

• Bl.a ønskes at drøfte hvorle-

des trampesti langs åen gribes 

an.  

Jf. Jespers forslag til evt. punkter: 

Byggegrunde – er der et behov lokalt, eller 

er jeres område dækket ind? 

Kursustilbud – har I ideer til emner, der 

passende kunne have jeres – og gerne 

også andres – interesse? 

Mobildækning/bredbånd – hvad sker der på 

området? 

Landdistriktspolitikken 

Puljer og fonde – jeg vil godt drøfte mulig-

hederne i Esbjerg Kommunes Puljen til lo-

kale projekter, SE´ Vækstpulje, Realdanias 

kampagner Underværker og Landsbyklyn-

ger og landdistriktspuljen (en statslig 

pulje). 

Desuden er der sikkert andre emner, der 

kunne være interessante at få sat fokus på. 

Trampesti: 
1/3 til ½ af projektet kan finansieres. Jesper har et 
punkt på budgetansøgningen, der vedrører bynære 

stier.  
 
Landbrug og Fødevarer finansierer trampesti projekter. 
De projekter, som Landbrug og Fødevarer er involveret i 
lægges på en landsdækkende portal.  
 

Der skal laves et oplæg til økonomiudvalget hvor det 

anskueliggøres, at der mangler finansiering.  

Velux-fonden kan være aktuel, da de støtter projekter til 

fordel for ældre og handicappede, men ofte er det også 

projekter, hvor ældre gør noget for andre ældre, som de 

involverer sig i. 

Huskeliste til projektbeskrivelse – skabelon kan findes 

på Friluftsrådets stihåndbog på nettet.  

Mobildækning/bredbånd: SE er gået i gang med forbed-

ringer af det mobile bredbånd, man forventer at der i 

SE´s forsyningsområde i Esbjerg Kommune vil være 

højhastighedsforbindelse overalt i løbet af 2017/2018. 

I forhold til telefoni opleves det problematisk for TDC at 

etablere tilstrækkeligt med sendemaster.  

Byggegrunde: Udbuddet er begrænset i Gørding, der er 

6-7 grunde på Rugmarken, og Esbjerg Kommune vil 

have 2-3 grunde solgt, før man vil udstykke andre 

grunde. Lokalrådene bør medinddrages, når man kigger 

på attraktive byggegrunde, for det gælder om at finde 

de attraktive beliggenheder. Det kunne være en ide at 

samarbejde med de øvrige lokalråd i forhold til at få 

medindflydelse 

Kursustilbud: Jesper H. Larsen spørger ind til om vi op-

lever en efterspørgsel på kurser – ikke aktuelt. 

Landdistriktspolitik: Landdistriktspolitikken skal fornys i 

2018. Der afholdes en lokalrådskonference, hvor landdi-

striktspolitikken vil være emnet. Emner overvejes: nær-

demokrati i områderne, borgerrettet budgettering. Tiltag 

for børn og unge, E-sportstiltag (Hunderup/Sejstrup), 

lokalplan 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Der laves forbedringer i busruterne i området, som spe-

cielt Vejrup, Endrup og Grimstrup får fordel af. 

4.  Henvendelse fra Børnehavens venner 

– vedr. opsætning af sansegynge.  

Opfølgning på henvendelsen v. Søren 

Fyhn Kristensen 

Søren har i samarbejde med Hans Erik fundet en løs-

ning, som Børnehavens Venner kunne acceptere. Skal 

ikke selv afholde udgiften til en byggetilladelse. 

 

5.  Punkter til møde med udvalgene i 

2017: 
 

• Teknik & Byggeudvalget fre-
dag 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) 

 
Vi skal have vores punkter klargjort til 
indsendelse. 

 
Deadline for indsendelse af punkter, er 

mandag den 20. marts 2017. 

Følgende punkter: 

• Omfartsvej ved Gørding  

• Erhvervsjord  

• Trampesti og Kanoholdeplads ved Holsted Å 

 

 

6.  Affaldsindsamling – Ren By, afhol-

des den 2. april 2017. 

Planlægning m.m. 

 

 

Hans Erik og Henning har styr på det. Har lånt en trailer 
på materielgården med veste mv. Info på info-skær-
mene og sognebladet. 

7.  Opsamling inden Fællesmøde med 

Lokalrådene i gl. Bramming kom-

mune – den 15. marts 2017 

(Indbydelse vedlagt) 

 

Sanne, Hans Erik, Frede og Jonna deltager 

8.  

 

Årsmøde – planlægning, tovholder 

m.m. 

 

Der skal arrangeres et årsmøde iht. Vedtægterne; et ar-
rangement for borgerne – ideer efterlyses: vælgermøde, 
børnekonference. Udsættes til næste møde. 

9.   Orientering  

 

Orientering fra Fundraising kurset den 

2. februar 2017 (Marianne, Kristina og 

Jonna – deltog) 

 

Vej & Park – orientering fra mødet den 

9. februar 2017. Referat ikke modta-

get (Jonna deltog) 

 

Møde i Gørding Sogneblad den 8. fe-

bruar 2017 – orientering fra mødet 

(Frede og Jonna deltog) 

  

Fundraising: et interessant oplæg, der viste, at der er 

mange fonde at søge og at man skal være skarp i sine 

valg og formuleringer. 

 

Møde med Vej og Park: Punkterne er sendt ind. 

 

Gørding Sogneblad: Viste at Sognebladet har en god 

økonomi 

 

Velkomstambassadører: referat udsendes 

 

BUUG: Mødet blev aflyst – man er i tænkeboks i forhold 

til ideer til arrangement for børn og unge. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Velkomstambassadør – Informations-

møde den 16. februar 2017. (Referat 

udsendes) 

 

BUUG – mødet den 06.03.17 / Aflyst  

 

10.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

11.  Evt.  Sanne orienterer om, at det er meningen, at tennisba-

nerne nedlægges. Sanne har i sinde at deltage i GLIF´s 

generalforsamling og melde sig til at være tovholder på 

ikke at nedlægge begge baner. 

 

En multibane blev drøftet – er der grundlag for en så-

dan, hvor skal den ligge, og hvem skal drive den? 

12.  Næste møde. 

 

Mandag den 24. april 2017 kl. 19 

 


