
 

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Gørding Lokalråd 
 

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19 i Gørding Idræt- og Kulturcenter. 

 

 

Velkomst ved formand for Lokalrådet Jonna Thuesen. 

 

Repræsentantskabsmødet er konstateret lovligt varslet ved opslag i Sognebladet. Og 

dermed beslutningsdygtigt. 

 

1. Valg af skriftfører samt 2 stemmetællere 

Skriftfører: Sekretær Marianne Andersen 

Stemmetællere: De 2 afgående folkevalgte lokalrådsmedlemmer Henning 

Bloch og Hans Erik Andersen 

 

2. Valg af ordstyrer 

Frede Nedergaard 

 

3. Registrering af fremmødte repræsentanter 

Repræsentanterne er registreret – kun repræsentanter er stemmeberettigede. 11 

ud af de 19 foreninger i repræsentantskabet var repræsenteret:  

 

Jonna Thuesen for Birkevænget/Pilevænget, Kim Rasmussen for 

Erhvervsgruppen, Søren Fyhn Kristensen for Farveladen, Kristina Schultz for 

GLIF,  Holger Svenning for Gørding Hallens Venner, Per Johansen for 

Gørding Idræt- og Kulturcenter, Vagn Olesen for Gørding Krocketklub og 

Sejersgården, Ninna Moesgaard og Lone Keller for Husholdningsforeningen, 

Kirsten Henriksen for Indre Mission, Lilian Rasmussen og Jesper Jæger for 

spejderne, Jørgen Jacobsen og Annalise Eskesen for Kulturparaplyen, Dorte 

Rømer for Menighedsrådet, Nora Olesen for Sognearkivet, Sanne Borg og 

Allan Sejerup Kristiansen for Træningscentret, Marianne Andersen for 

Østergårdens Venner, Frede Nedergaard for Åbrinken. 

 

 

4. Lokalrådets formand aflægger beretning: 

    
Formandsberetning ved Gørding Lokalråds  

repræsentantskabsmøde den 7. november 2017. 

 

Gørding Lokalråd har i perioden bestået af følgende: Formand Jonna Thuesen, 

næstformand Hans Erik Andersen, kasserer Sanne Borg, sekretær Marianne 

Andersen, Kristina Schultz, Allan Sejerup Kristiansen, Frede Nedergaard, Henning 

Bloch og Søren Fyhn Kristensen. 

Gørding Lokalråd har i samråd med Esbjerg Kommune arbejdet hen imod, at den 5 

årige Mellembyplan- og Byfornyelsesplan for Gørding skulle afsluttes ved 

udgangen af 2016. De sidste penge skulle bruges fornuftigt, hvorved det bl.a. blev 

muligt at tilgodese nogle af de ønsker, som lokalbefolkningen løbende havde 

informeret Gørding Lokalråd om.  

Dette medførte bl.a., at der kom flere bænke rundt i Verdensskoven og etablering 

af et Hundeområde i samme område. Ligeledes blev en oprensning af søen og 

opgradering af alle stierne i Johnsens anlæg muligt, samt etablering af en lille 



græshøj til de mindre børn på det grønne område i Østergade, skraldespande ved 

byhaven, bænke/bord sæt ved Mountainbikebanen og nyt udstyr til Krolfbanen, 

der er placeret ved plejecenter Østergården. 

Det har været et stort plus for Gørding, at Esbjerg Kommune har bevilliget 

midlerne til byfornyelses projektet. Byen har fået et kæmpe løft i forhold til de 

mange nye tiltag, mellembyplanen har medført, og det har uden tvivl medvirket til 

betydelig bedre status som bosætnings by – ”Gørding en grøn by i bevægelse”, 

der igen er et godt sted at bosætte sig, idet de mange nye tiltag har givet 

borgerne i by og opland, noget de kunne nyde godt af. 

”Ren by” projektet har vi igen haft succes med. Samarbejdet med spejderne, 

grundejerforeningerne og årets konfirmander bidrog til at der igen var stor 

fremmøde af frivillige indsamlere, som samlede ca. 500 kg affald rundt i byen og 

ved alle indfaldsvejene til Gørding. 

Forud for projektet var der igen indgået en aftale med vores lokale præst Pernille 

Plesner Troldborg om, at konfirmanderne deltog i indsamlingen, mod at Gørding 

Lokalråd opstillede en flagallé på Kirkevej op mod kirken på konfirmationsdagene. 

Aftalen blev overholdt af begge partner. 

  

Gørding Lokalråd har nye projekter og tiltag, der er påbegyndt eller ønskes 

iværksat. Disse tiltag blev præsenteret og positivt modtaget på det årlige møde i 

maj måned Økonomiudvalget: 

 

• Trampesti og kanoholdeplads langs åen – Projektet er i gang. 

• Etablering af erhvervsjord i Gørding – Område øst for byen, forventes 

salgbart i 2018  

• Attraktive byggegrunde i Gørding – Der er forsat byggegrunde til salg 

på Rugmarken. Disse skal sælges inden de sidste 6 nye udstykninger 

klargøres, samt de efterfølgende projekterede 25 byggegrunde på 

Åbrinken. 

• Lokalplaner i Gørdingbymidte – Der er fremadrettet fokus på at 

byfornyelsens forbedringer opretholdes, når der ønskes ændring af facader 

i bymidten. 

• Vuggestue etableres som en del af en integreret daginstitution – 

Der er godkendt 10 vuggestuepladser, som etableres jf. det vedtagne 

budget for 2018.  

• Omfartsvej ved Gørding – Der er forsat fokus på, at udføre lokal og 

national lobbyist arbejde.  

• Information mellem Esbjerg kommune og Lokalrådene – Drøftet og 

italesat på mødet; Lokalrådene ønsker at blive orienteret og inddraget ved 

nye og ændrede tiltag, der berører borgere i by og opland.  

 

Generations skifte; Gørding Lokalråd er på vej ind en generationsskifte af 

medlemmer, idet vi gerne vil at der kommer nye og yngre kræfter ind i lokalrådet. 

Vi har det sidste års tid haft glæden af to nye medlemmer og håber der er udsigt 

til, at der er flere nye kræfter på vej ind Gørding Lokalråd.  

 

Mange TAK til Henning Block, Hans Erik Andersen og Frede Nedergaard for jeres 

ihærdige indsats igennem årene.  

 

Frede der har været med i mange år og altid været den, der har haft styr på 

mange ting: vores mødekalender, det praktiske omkring møderne, Lokalrådets 

vedtægter og generelt bidraget med stor viden på lokalområdet.  

 

Henning har været folkevalgt i en 4 årig periode og bl.a. været medvirkende til 

nye tiltag i Sydbyen og sammen med Hans Erik, der også er folkevalgt – været 

tovholder på diverse indvielser i byfornyelses projekterne, samt været opstarter 

og bærende kræfter i ”Ren by projektet” – der er kommet for at blive.  

 



Hans Erik har været næstformand og derved påtaget sig de mange opgaver, der 

hører sig til jobbet. Ligeledes har Hans Erik været ”flagmanden”, der sikrede at en 

flagallé stod smukt og klar til årets konfirmander. 

 

Derudover har I alle tre - flot og meget ihærdigt - bidraget til de mange andre 

opgaver Gørding Lokalråd har arbejdet med i gennem årene. 

  

- 1000 TAK for jeres indsats og det gode og kompetente samarbejde, I alle har 

bragt ind i Lokalrådsarbejdet. Det har været en stor fornøjelse:) 

 

Med venlig hilsen 

Jonna Thuesen 

Formand for Gørding Lokalråd 

Kommentarer til formandens beretning: 

 

Vagn Olesen: Rigtig mange ting er blevet forbedret i Gørding, men må påpege 

at Østergårdens dagcenter er flyttet til Bramming, og det har haft betydning for 

Gørdings ældre borgere. 

 

Der er iværksat forbedringer af træningsfaciliteter, som dog endnu ikke er 

færdiggjort.  

 

Nora Olesen fortæller om træningsfaciliteter, at det også skulle være et tilbud 

til hjemmeboende ældre, men kan være problematisk i forhold til de tilbud vi 

ellers har i byen. 

Der er nedsat arbejdsgruppe, som holder Esbjerg Kommune op på opgaven. 

Der er fortsat aktiviteter på Østergården, men det er i de frivilliges regi. 

 

Vagn Olesen fortæller om kontakt til Ældrerådet, som finder at dette tiltag er 

under værdighedsgrænsen. 

 

Erik Jørgensen: Oplever at Østergården bliver nedgraderet efter i mange år at 

have været under opbygning.  

 

Lokalrådet kan ikke på eget initiativ opsøge sager/problematikker, men vil 

gerne have henvendelser, som vi kan reagere på. 

 

Kristian Holst – ytrer bekymring for bogbussen. Der er en bekymring for, at 

den, hvis den ikke bliver benyttet, forsvinder fra byen. Vil være problematisk 

for mange både unge og ældre.  

 

Kunne man gøre mere reklame for bogbussen via Sognebladet og info-skærme. 

Landsdækkende er det også en problematik, at bibliotekerne lukker. Kunne 

lokalrådet iværksætte en undersøgelse af hvem der bruger bussen og hvorfor?? 

 

Kristian Holst. Bange for at de små samfund dør. Det er vigtigt for de små 

samfund, at få defineret, hvad det er vi vil, og præsentere politikerne for det, så 

de ved det. Eks.vis hvad vi forstår ved at have et plejehjem i byen. 

 

Jonna fortæller, at på de årlige møder med økonomiudvalget, bringes de emner 

op, som vi ønsker at arbejde med. 

 



Der var et spørgsmål omkring størrelsen på det påtænkte erhvervsområde. 

Arealet, som ligger imellem Sdr. Lourupvej og Annesmindevej – hen til 

læbæltet. Der spørges ind til, hvorfor de smukkeste områder lægges ud til 

indrustri.  

 

 Formandens beretning er derefter taget til efterretning. 

 

5. Regnskab. (Til orientering, da regnskabet er godkendt af Esbjerg Kommune) 

Sanne Borg orienterer. Orientering godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer samt 

antal repræsentanter. 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde, senest 

10 dage før mødet 

 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af lokalråd (vælges for 2 år) 

Kun de fremmødte repræsentanter i repræsentantskabet har stemmeret 

Ulige år: 3 medlemmer samt 1 suppleant 

Lige år: 4 medlemmer samt 1 suppleant 

År 2017 er følgende på valg: Frede Nedergaard, modtager ikke genvalg, Sanne 

Borg og Søren Kristensen 

 

Forslag; Sanne Borg, Søren Kristensen, Jesper Jæger. Alle er valgt.  

Forslag til suppleant: Lone Keller foreslåes og vælges 

 

8. Valg af folkevalgte til Lokalrådet (vælges for 2 år, første år foretages der 

lodtrækning) samt 1 suppleant. Alle fremmødte har stemmeret 

 

Forslag: Henrik Berg og Mark Jørgensen foreslås og vælges. 

 

Henning Bloch foreslås og vælges som suppleant 

 

Ved konstituering trækkes lod om varighed. 

 

Der var herefter en præsentation af de 2 folkevalgte. 

 

9. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant 

Erik Jørgensen vælges som revisor suppleant. 

 

 

10. Eventuelt 

Erik Jørgensen: info-skærmene – er der nogen, der bruger dem? Har hørt flere 

der ikke er bekendt med dem. Beklageligvis var repræsentantskabsmødet ikke 

skrevet i kalenderen. Det er en fejl, som lokalrådet beklager mange gange.  

Kan være problematisk med placeringerne i bl.a. Brugsen og købmanden.  

Foreningerne i byen er gode til at benytte skærmene.  

 

”Stor-skærme” som i Esbjerg og Ribe er ikke tilladt herude. 

 



Kristina Schulz fortæller, at i forhold til LAG midler har vi forpligtet os til at 

projektet med info-skærmene skal være kørende 5 år. 

 

By-portalen for Gørding er ret unik, som er opstået lokalt i branding gruppen. 

Tages til efterretning i lokalrådet. Alle foreningerne er repræsenteret. 

 

Frede vil gerne sige tak for årene i lokalrådet. For det gode samarbejde. 

Lokalrådsarbejde er tålmodighedsarbejde, der er ingen penge at gøre godt med 

og lokalrådet kan ikke tage beslutningerne. 

 

Jonna orienterede om Ildsjæleprisen som uddeles hvert 2. år i forbindelse med 

lokalrådskonference. Næste år er det den 24.2.18. Materialet og 

indstillingsskemaet vedr. ildsjæleprisen vedlægges referatet fra 

repræsentantskabsmødet til foreningerne. Alle forslag er velkomne hos 

lokalrådet – for 2 år siden løb Vejrup af med ildsjæleprisen for deres arbejde 

for købmandsforretningen. 

 

Tak fra Hans Erik for årene i lokalrådet.  

 

Lokalrådsformanden rundede aftenen af med en tak for fremmødet og en god 

dialog. 

 

 


