
 

Referat fra Lokalrådsmøde  

Onsdag den 13. december 2017, 

kl. 18.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk afbud ved Sanne Borg..!! 

 Tilstede: Sanne, Allan, Kristina, Mark, Henrik, Jesper, Søren, Hans Erik, Jonna, Marianne 

 Afbud: Frede Nedergaard  

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra mødet 

7. november 2017 

 

Der tilføjes, at Arne Hessel også deltog i repræsentant-

skabsmødet.  
Derefter godkendt 

3.  Konstituering af Gørding Lokalråd 

Ligeledes aftales medlemmer i ar-

bejdsgrupperne: 

• Trampesti og kanoholdeplads  

• Infoskærme og Branding af 

Gørding 

• Møder med Vej & Park  

• Praktiske opgaver omkring 

møder/Ren by/Flag Allé 

Formand – Jonna Thuesen foreslåes og vælges. 

Næstformand – en god ide, at næstformanden evt. 

er føl næste år – men ingen betingelse. Mark Jør-

gensen vælges som næstformand 

Frede passer hjemmesiden og e-mailen året ud. 

Fremadrettet kigge på, hvordan opgaverne kan for-

deles.  

Sekretær: Marianne Andersen 

Kasserer: Sanne Borg 

Arbejdsgrupper: 

Trampesti og kanoholdeplads: Allan, Kristina, Sø-

ren, Jesper og Hans Erik ad hoc 

Infoskærme og branding af Gørding: Sanne, Kri-

stina, Allan og Henrik Vestergård ad hoc. Henrik 

Berg melder sig på banen. 

Møder med Vej og Park: Der er ét fælles møde år-

ligt. Søren og Mark deltager og er kontaktpersoner, 

som Jonna må sende materiale fra Vej og Park til.  

Praktisk vedr. møder: Sanne (bestilling af mødelo-

kale og forplejning) 

Ren by – der skal 2 personer på opgaven. Grund-

ejerforeningsformænd kontaktes for at arrangere 

nogle områder. Annoncering i sognebladet. Altid en 

søndag – konfirmanderne deltager også mod at få 

kryds i konfirmationskalenderen. Slutter af med 

pølser. Tilmelding på Dansk naturfredningsforening, 

køre materialet på genbrugspladsen. Købe øl og so-

davand og pølser (ca. 120) og brød. Foregår i spej-

derhuset. Jesper og Henrik er på opgaven. 

Flagallé – er i samarbejde med menighedsrådet. 1 

time til opsætning og ½ time til at tage ned. Jesper 

vil gerne tage opgaven. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

4.  Økonomi – Drøftelse omkring hen-

sætning af midler til Branding  

Forslag om at samle regnskaberne for annoncesalg 

og branding gruppen. Det er nødvendigt at have 

opsparing til vedligehold.  

Sanne foreslår at der hensættes 15.000 til udgifter 

ifm. Branding. Der er faste udgifter til info-centret.  

5.  Orientering: 

• Invitation til møde med Vej 

& Park – (Bilag vedlagt) 

• Invitation til afskedsrecep-

tion for Johnny Søstrup (Bi-

lag vedlagt) 

 

 

Invitation til møde med Vej og Park (bilag vedlagt) 

Møde den 6. februar på Bramming bibliotek kl. 

16.30.  

Invitation til afskedsreception for Johnny Søtrup. 

Jonna deltager i receptionen. 

6. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Reklamere for bogbussen – Kristina tager opgaven.  

7.  Evt.  Henvendelse fra borger om bekymring omkring rå-

gebestanden i Gørding. Det menes, at der reder 

omkring Gørdinglund, og der skal være reder, for at 

man må regulere bestanden.  Jesper prøver at ar-

bejde videre med det.  

Sanne laver forslag mødekalender. Sendes med re-

feratet ud. Man melder kun afbud ikke tilmelding. 

8.  Næste møde. 

 

Næste møde 11.1.2018 kl. 19-21 

Fremtidige mødedatoer meldes ud snarest.  

Punkter til næste møde: Plejehjem, Bogbussen 

 


