
 

Referat fra Lokalrådsmøde  

Torsdag den 5. oktober 2017, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk afbud ved Frede Nedergaard..!! 

 Tilstede: Jonna, Søren, Kristina, Allan, Marianne – Hans Erik møder senere. 
 Afbud: Sanne Borg, Frede Nedergaard, Henning Bloch 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 28. 

august 2017 

 

Godkendt Obs pkt. 9 

3.  Planlægning af Repræsentant-

skabsmøde den 7 november 

2017. 

Herunder opfølgning af evt. nye kan-

didater, som Lokalrådsrepræsentan-

ter. 

Annoncen skal i Ugeavisen samt sognebladet. Kristina og 

Marianne hjælpes ad. Sognebladet er ok.  

Søren, Sanne og Frede på valg. Frede modtager ikke 

genvalg. Henning og Hans Erik folkevalgte modtager ikke 

genvalg. 

Mulige emner er drøftet.  

4.  Trampesti og Kanoholdeplads ved 

Holsted Å.  

Opfølgning af projektet: 

 

Der er pt. kun talt med Søren Jensen, mangler de øvrige 
lodsejere. Samling på gruppen igen og lave en plan; Kri-

stina, Allan, Søren vil gerne springe til. Hans Erik delta-
ger ad hoc. Allan indkalder til møde. 
 

Kontaktperson hos Esbjerg Kommune er Dorrit Grütner 
 
 

5.  Opfølgning på henvendelser fra 
borgere: 

 
• 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 kulturcen-
ter. 
 

• 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 har sendt en henvendelse ind til Vej og Park på 
baggrund af henvendelserne fra beboere i Vestergade, 

Allegade og fra spejderne. 
 
 
Spejderne har på Engvej lavet deres egen ”chikane” med 
blå tønder, når der er børn i/ved spejderhuset. God effekt 
– man ser det bedre end et skilt med ”legende børn”. 

 

Knallerter på stierne – har været bragt op, men der kom-
mer ikke skilte op, da det er tilladt at køre knallert  

6.  Årsmøde / Orienteringsmøde…!!! Ideer til hvad vi kan gøre med borgerne; Darum har lavet 
en ”Darum dag” med forskellige aktiviteter. 
 

Byforskønnelse 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Bosætning 
Ide/input møde med borgerne 
 

Oplægsholder 

 
Overveje emner vi kan tage op til foråret. 

7.  Orientering: 

 

Jonna har haft en henvendelse fra Hertugbyens udvik-

lingsforum, Poul Andersen tidligere Gørding dreng, der nu 

bor i Augustenborg. De vil gerne på inspirationstur til 

Gørding og have en rundvisning ved Lokalrådet. Hjem-

mesiden www.hertugbyen.dk  

Det vil vi gerne medvirke til. 

 

Henvendelse fra DR journalist i forbindelse med projekt 

om frivillighed. Vi har pt. ikke et unikt projekt, vi kan 

melde ind med. 

 

Formænd for lokalråd indkaldt til møde ved Esbjerg Kom-

mune sidst i oktober. Jonna har bedt om et punkt om-

kring lokalrådenes indflydelse på lokalplanernes udform-

ning. 

8. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde, er ok. 

9.  Evt.  Søren og Hans Erik har hørt tale om, at der bliver lukket 

op for etablering af vuggestue i Gørding. Der foreligger 

endnu ikke noget på skrift. 

10.  Næste møde. 

 

Repræsentantskabsmøde den 7. november 2017  

 

http://www.hertugbyen.dk/

