
 

Referat fra Lokalrådsmøde  

Mandag dag den 24. april 2017, 

kl. 19.00 – 21.00  

Husk afbud ved Frede Nedergaard..!! 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 9. 

marts 2017 

 

Godkendt 

3.  Orientering fra mødet med 

Teknik & Byggeudvalget: 

Hvor følgende punkt var på 

dagsorden: 

• Omfartsvej ved Gørding  

Jonna og Søren 
Der arbejdes på at transportministeren gøres opmærksom på 
den pulje, der ligger til omfartsvejen. 
 
Anders Kronborg tænker, at man kan lægge den ind i bud-
getteringen, så den fremgår i materialet fra Esbjerg Kom-

mune, så ministeriet kan se at Esbjerg Kommune støtter op. 
 
Anders R Jørgensen ville orientere Carl Holst om at lokalrådet 
havde fundet ham velforberedt, og at han måske skulle følge 
op på sagen. 
 

Jonna og Søren fremlagde ligeledes problematikken med 

manglende byggegrunde – både industri og privat. Lokalrå-
det funderer over hvorfor der ikke afholdes møde med Plan 
og Miljø, da de håndterer lokalplaner og byggegrunde. 
 

Evt. tage med på økonomiudvalgsmøde: hastighed i Vester-

gade og overgang mellem stierne. 

 

4.  Orientering fra afholdelse af 

”Ren by” den 2. april 2017. 

En god dag – flere end sidste år, så lidt dyrere. Mindre 
skrald. Mange konfirmander deltog.  
 

Hans Erik havde aftalt med SFO, at de tog deres eget om-
råde.  
 

Hvad med skolen og hallens område – kunne det ikke også 
være skolen, der havde opgaven. 
 
Fortrinsvis positiv stemning iblandt grundejerforeningerne for 
opgaven. 
 
I alt 150 deltagere med grundejerforeningerne. 

5.  Opsamling og drøftelse af in-

put til punkterne med Øko-

nomiudvalget den 16. maj 

2017. 

Følgende punkter: 

• Omfartsvej ved Gørding.  

• Trampesti og Kanoholde-

plads ved Holsted Å. 

• Etablering af erhvervsjord i 

Gørding.  

• Attraktive byggegrunde i 

Gørding.  

Alle punkter er meldt ind til økonomiudvalget. Jonna og Hans 

Erik deltager. 

Søren har afleveret argumenter for etablering af vuggestue. 

Omfartsvejen – gøre opmærksom på at behovet stadig eksi-

sterer. Gøre opmærksom på Anders Kronborgs argument 

med at få det lagt ind i budgettet, så det er synligt. 

Etablering af erhvervsjord – hørt andetsteds fra at noget er i 

støbeskeen. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

• Vuggestue etableres som en 

del af integreret daginstitu-

tion. 

• Lokalplaner i Gørding by-

midte. 

• Information imellem Esbjerg 

Kommune og Lokalrådene. 

Attraktive byggegrunde – at lokalrådene inddrages i udvæl-

gelsen af områder til byggegrund. Evt nedsætte arbejds-

gruppe på tværs af lokalrådene, der kan arbejde på at på-

virke Plan og Miljø udvalget i arbejdet med byggegrunde. 

Hjemmeside – hvilke arbejdspladser ligger i en times afstand 

fra Gørding. Hvad får du for 2,5 mio kr. 

Lokalplaner bymidte – butikker, der ombygges – sikre at det 

ser ordentligt ud. 

Information fra Esbjerg Kommune til lokalrådene – der er 

ikke informeret ud omkring eks.vis træfældning. På mødet 

med Materielgården i 2016 blev der lovet, at lokalrådene ville 

blive informeret ved de mindste projekter.  

Allan har lavet en præsentation over projektet. Ikke alle lods-

ejere er hørt endnu. På til mødet med økonomiudvalget som 

orientering. 

Trampesti-gruppen trækker i gummistøvlerne igen og arbej-

der videre med projektet. Allan er tovholder. 

Henning, Allan, Hans Erik, Søren og Kristina 

6.  Trampesti og Kanoholdeplads 

ved Holsted Å.  

Opfølgning af projektet: 

 

Se pkt. 5 

7.  Flagning ved årets konfirma-

tioner den 25. maj og den 

28. maj 2017 – hvem gør 

hvad …!! 

Hans Erik og Søren Peter og Gerda Nielsen fra Menighedsrå-
det sørger for det.  

8.  Vælgermøde til kommende 

kommunal valg – drøftelse 

og evt. planlægning m.m. 

Valget er 21. november. Kontakt til partierne 

Udsæt til møde i august. Bestille lokaler, kaffe/forplej-

ning. 

9.  

 

Årsmøde – planlægning, tov-

holder m.m. (Udsat fra sidste 

møde) 

Satser på vælgermødet i år. Overveje emner til næste år – 
evt afvente møde med økonomiudvalget, da det kan afføde 

aktuelle emner. 
 
 

Årsmødet omdøbes evt. til årligt orienteringsmøde. 
 

10.   Orientering: 

 

• Velkomstambassadør 

- vedlagt link til Gør-

dings præsentations 

side vedr. tilflytter: 

http://www.nyies-

bjerg.dk/da-dk/byer-

liste/goerding 

 

Der kan fås plakater til ophæng i byen, der viser, hvem der 

er velkomstambassadør i byen, og dem overvejer Jonna at 

bestille:-)  

Ved ledige boliger vil bosætningskonsulent gerne orienteres. 

11. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Deadline 8.5. 

12.  Evt.  Sanne kontakter kommunen ang. græssåning i hundeområ-

det, skilt væltet ved mountainbikebanen. 

http://www.nyiesbjerg.dk/da-dk/byer-liste/goerding
http://www.nyiesbjerg.dk/da-dk/byer-liste/goerding
http://www.nyiesbjerg.dk/da-dk/byer-liste/goerding


Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

 

Snak om bump i byen – udformning af de fleste er problema-

tisk. Den nyeste ved købmanden fungerer fint.  

13.  Næste møde. 

 

Tirsdag den 6. juni 2017. 

OBS MØDET FLYTTES TIL TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 (EVT. 

RIBE) 

 

 


