
 

Referat fra Lokalrådsmøde  

Mandag den 28. august 2017, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk afbud ved Frede Nedergaard..!! 

 Tilstede: Hans Erik Andersen, Sanne Borg, Henning Blok, Kristina Schultz, Jonna Thuesen, Marianne Andersen 
 Afbud: Søren Fyhn Kristensen, Allan Sejerup Kristiansen, Frede Nedergaard 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 24. 

april 2017 

 

Godkendt 

3.  Høring på ”Ny dialogflade mellem 

skolebestyrelser og de politiske 

udvalg”  

Vi skal have afklaret om vi ønsker at 

indsende høringssvar. 

Høring perioden afsluttes den 29. 

august 2017. 

Punktet var til orientering. Lokalrådet har intet at be-

mærke i forhold til et høringssvar 

4.  Høring på kommuneplan 2018 – 

2030 

Vi skal have afklaret om vi ønsker at 

indsende høringssvar. 

Høring perioden afsluttes den 6. 

sept. 2017  

Link vedr. forslag til kommuneplan  

http://esbjerg-

kp17.cowi.webhouse.dk/ 

Forslag til 

kommuneplan - høring.pdf
 

I selve kommuneplanforslaget står der ingenting men 

erhvervsjord. Dog er punktet omkring erhvervsjord fra 
mødet med økonomiudvalget lagt ind grafisk i kom-
muneplanen. Samt udstykning ved Åbrinken er også 
tegnet ind. 

Omfartsvejen sker der ikke noget med pt., men det 

ligger som et forsat opmærksomhedspunkt.  

Ellers intet at bemærke 

5.  Henvendelse fra Byrådspolitik-
ker Henning Ravn, vedr. politi-
strukturen der ændres pr. 
01.01.18. Jf. uddrag af mailen: 

 

”En struktur, der ifølge medierne 

efterlader Ribe Lokalpoliti med et 

personale på 3 og Bramming 

Nærpoliti med et personale på 2, 

hvilket i realiteten betyder, at 

der ganske ofte kun vil være 1 – 

2 mand på arbejde. Enhver kan 

regne ud, hvad det betyder.  

Såfremt det er korrekt, efterla-

des de tidl. Ribe og Bramming 

kommuner faktisk uden et politi 

med lokalt kendskab, herunder 

Taget til efterretning. 

http://esbjerg-kp17.cowi.webhouse.dk/
http://esbjerg-kp17.cowi.webhouse.dk/


Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

ingen udkørsel eller efterforsk-

ning, men alene med en be-

grænset åbningstid.” 

 

6.  Opfølgning på mødet med Øko-

nomiudvalget (referat vedlagt) 

Referat fra møde 

mellem Grimstrup, Endrup, Vejrup og Gørding Lokalråd og ØU_CaseNo17-52_2621370_v1.pdf
 

Erhvervsjord, som vi har talt om, er tilføjet kommune-
planen. 
 

Pkt. 10 i referatet fra mødet angiver, at lokalrådet kan 
søge dialog og rådgivning ved Dorrit Grytter, Vand-
miljø 
 
Pkt. 11 2,3 ha erhvervsjord forventes salgbart fra 
2018 
 

Pkt. 12 lokalrådet opfordres til at tage et møde med 
forvaltningen i forhold til at fremlægge behovet for 
flere attraktive udstykninger. 
 
Pkt. 13 lokalrådet fik udtrykt bekymring for bymidten. 
Økonomiudvalget kommer ikke med nogen konkret 

udmelding. Punktet på tages op igen. 
 
Pkt. 14. Der er set på, om der kan etableres 10 vug-
gestuepladser. Skal holdes op imod at det kan presse 
dagplejerne i området.  
 
Pkt. 15 – det blev italesat, at lokalrådet synes, at der 

er behov for mere information fra forvaltningerne – før 
tingene bliver meldt ud i offentlighede. Økonomiudval-

get henviser til, at der er klare regler for hvornår lo-
kalrådene skal høres/informeres. 
 

7.  Trampesti og Kanoholdeplads 

ved Holsted Å.  

Opfølgning af projektet: 

 

Dorrit Grytner – Vandmiljø er kontaktperson, som vi 
må kontakte for rådgivning. Punktet udsættes til næ-
ste møde, da der er afbud fra Allan, og der er tvivl 
om, om lodsejerne har været kontaktet. 

8.  Indkommende henvendelser fra 
borger 
 

• Henvendelse fra beboere i 

Vestergade vedr. høj ha-
stighed i Vestergade, samt 
en sikring af overgang mel-
lem stierne ved tømmer-
handlen og stien op til  
Gørding Idræts og kultur-

center. 
 

• Henvendelse fra Spejderne 
v. Lars Christiansen, der an-
moder om skiltning med ”le-
gende børn”, på Engvej ved 

Spejderhuset. 
 

• Henvendelse fra Michael 
Lolk, vedr. forslag om ned-
sættelse af hastigheden til 
40 km på hele Allegade, 
Skolegade og en del af Ve-

stergade, med bl.a. med 
henblik på at sikre bedre 
skolevej for skolebørnene og 
generelt for de mange min-
dre børn der bor i området.  

 

Jonna laver en skrivelse til vores kontaktperson ved 
Vej og Park omkring henvendelserne og hvilke tiltag, 
der kan være mulige. Kunne det være en fordel at få 

skolen med som medunderskriver af brevet. Skriver i 

brevet også ang. Spejderne ønske om at markere ”le-
gende børn” ved spejderhuset.  



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

 

9.  Vælgermøde til kommende kom-

munal valg – drøftelse og evt. 

planlægning m.m. 

Jf. referat fra mødet den 24.04.17: 
 
Valget er 21. november. Kontakt til 
partierne 
Udsæt til møde i august. Bestille lo-

kaler, kaffe/forplejning. Kontakt til 

partierne. 

Jf. referat fra mødet den 24.04.17: 
 
Valget er 21. november. Kontakt til partierne 

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

 

10.  

 

Årsmøde – planlægning, tovholder 

m.m.  

Jf. referat fra mødet den 24.04.17: 

 
Satser på vælgermødet i år. Over-
veje emner til næste år – evt af-
vente møde med økonomiudvalget, 
da det kan afføde aktuelle emner. 
 

Overveje emner til årsmøde samt 
kandidater til lokalrådet udenfor re-
præsentantskabet. 
 
Årsmødet omdøbes evt. til årligt ori-

enteringsmøde. 
 

Se punkt 9. 

 
Vedr. Årsmødet, så stopper Frede, Hans Erik og Hen-
ning. Mulige afløsere blev drøftet. 
 

11.   Orientering: 

• Konference for alle der ar-

bejder med udvikling af 

landsbyer i Syd- og Sønder-

jylland 

(Mail sendt til LR) 

 

• Konference ” Vi er landet! - 

Invitation til konference / 

erfaringsmøde om Danmark 

i balance. 

(Mail sendt til LR) 

 

• Årlig møde for Lokalrådsfor-

mænd, er planlagt til onsdag 

25. oktober 2017 fra kl. 

16.30 til 18.00 på Esbjerg 

Rådhus. 

 

• Der er indsendt bidrag til Lo-

kalårbogen 2017. 

 

12. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

13.  Evt.  Orienterende mail fra Allan pga. fravær 

 

Lidt info til mødet: 
Vedr. Østergården projektet – aktivitets / træningslo-
kale. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Jeg har været til møde med Vicky og Pia den 19.06, og 
vil fremhæve følgende: 

• Lokalerne er blevet malet / frisket op. 
• Vi drøftede vigtigheden i at tage udearealerne med, så 

der kom en helhed i projektet / over området. Og ikke 
kun kigge ”fodlister og vægmaling…”. 

• Vigtigt at tage DGI konsulenten med, da de bør kunne 
vejlede mere overordnet i hvordan hele området kan 
gøres attraktiv for ældre borgere. 

  
Trampesti projektet: 

• Intet nyt siden sidst. 

  
Branding Gruppen: 

• Intet nyt siden sidst. 

 

14.  Næste møde. 

 

Torsdag den 5. oktober 2017  

 


