
 

Referat fra Lokalrådsmøde 

Torsdag den 11. januar 2018, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk afbud ved Sanne Borg…..!!!! 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet 13. december 2017 

 

Det konkretiseres, at Mark Jørgensen har taget opgaven som 
næstformand. 

 
Mark er i egenskab af næstformand ordstyrer på mødet. 

 
Arbejdsgrupper: 
Trampesti og kanoholdeplads: Allan, Kristina, Søren, Je-
sper og Hans Erik Ad hoc 
Infoskærme og Brandring: Sanne, Kristina, Allan, Henrik 
Vestergaard ad hoc, samt Henrik Berg 
Møder med Vej og Park: Søren og Mark 

Praktiske opgaver omkring møder:  Sanne 
Praktiske opgaver ifm Ren By: Jesper og Henrik 
Praktiske opgaver ifm. Flag Alle: Jesper 

3.  Invitation til møde med 

Vej & Park – (Bilag ved-

lagt), samt følgende infor-

mation fra Vej & Park: 

”Hvis I allerede nu har obser-

veret driftsmæssige proble-

mer må de meget gerne mel-

des direkte ind til: 

 vibevej8@esbjergkom-

mune.dk ” 

 

Deadline for indsendelse af 

punkter er mandag den 15. 

januar 2018. 

 

Søren og Mark deltager i mødet 

Mødet er et orienteringsmøde, hvor lokalrådene har mulighed 

for at sende emner ind. 

Emnerne kan tages op og der kan stilles spørgsmål. 

- 1. prioritet. Vestergade – der er ingen indkørselsbump 

– samt overgangen fra sti ved hallen og mod ”tøm-

merhandlen” – er risikabel. Det er ønskværdigt med 

en forhøjet platform samt bedre belysning. Stor trafik 

i begge retninger. Forbedring af fortov på nord-siden. 

Og etablering af fortov på syd-siden  

Evt - punkter 

- Indgangen til stien oppe ved skolen – overgangen fra 

hallens areal til stien langs skolen – farligt hul – me-

get befærdet 

- Hundeområdet – grov bevoksning (Tidsler, siv) 

- Kloakeringen i Gørding 

Mark og Søren melder selv punkter ind og tilmelder  

Planlægge en tur rundt i byen for at besigtige fejl og 

mangler. Opmærksomhedspunkt til Ren by dagen at del-

tagerne holder øje. 

4. M
a
r

k 

Møde med Teknik & Bygge-

udvalget den 3. april 2018 

kl. 10.00 

Møde med økonomiudval-

get den 15. maj 2018 kl. 

17.00 

Deadline for indsendelse af 

punkter er tirsdag den 13. 

marts 2018. 

Teknik og byggeudvalget – Søren vil gerne deltage  
Eventuelle emner: 
Omfartsvejen – for at holde gang i tankerne omkring den 

Byggegrunde – ideudveksling i forhold til udstykninger, der-

under lokalplan (Vestergade og ned mod Rugmarken) 
Erhvervsjord – hvad sker der? 
 
 
Økonomiudvalget – Jonna deltager som formand 
Eventuelle emner: 

Omfartsvejen  
Tænk over yderligere emner 

mailto:vibevej8@esbjergkommune.dk
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Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

5.  Opfølgning på Plejehjem-

met Østergården’s lukkede 

dagcenter. Status fra ar-

bejdsgruppen m.m. 

Udsættes til Allan er med på mødet. 

6.  Bogbussen – opfølgning på 

situationen. 

Udsættes – Kristina følger op. 

7.  Mødekalender 2018: 

Mandag d. 5/2-18 

Tirsdag d. 20/3-18 

Onsdag d. 18/4-18 

Onsdag d. 6/6-18 

Mandag d. 20/8-18 

Tirsdag d. 2/10-18 

Onsdag d. 7/11-18 Repræ-

sentantskabsmøde 

Tirsdag d. 11/12-18 Konstitu-

ering og julefrokost 

Onsdag den 6 juni 2018 ændres til torsdag den 24. maj 

2018 
 
 
Torsdag den 28. juni 2018 sommermøde/udflugt 

8.  Orientering: 

• Link til hjemmeside 

vedr. Byggegrunde: 

http://www.esbjerg-

kommune.dk/nyhe-

der.aspx?Ac-

tion=1&NewsId=6630

&PID=22237&Newslet

terView=16664 

 

Taget til efterretning 

 

Tilbagemelding vedr. henvendelser fra Gørding borgere ift 

trafik. Se mail fra Jonna af 8.1.2018 

 

Jonna giver tilbagemelding til dem, der har henvendt sig.  

 

Ved afskedsreception for Johnny Søtrup har Jonna sørget for 

gave fra lokalrådet, som hun også repræsenterede på dagen.  

 

9.  Emner til kommende 

møde. 

 

Emner til møde med Teknik og Byggeudvalg samt Økonomi-

udvalg – gøre dagsordner klar samt afklare, hvem deltager 

udover Søren. 

 

Opfølgning på Plejehjemmet Østergården’s lukkede dagcen-

ter. Status fra arbejdsgruppen m.m. (punktet udsat) 

 

Bogbussen – opfølgning på situationen (punktet udsat) 

 

Dato for ren by + reklame i sognebladet 

22. april 2018 – Naturfredningsforening 

www.affaldsindsamling.dk 

 

Udarbejdelse af årshjul 

 

Finde den, der skal passe lokalrådets postkasse 

 

Billeder til hjemmesiden og infoskærmene 
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Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

10. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline 5.2.18 og 

5.3.18 

Der skal reklameres for Projekt Ren by – Kristina sørger for 

besked til sognebladet. Samt indslag om bogbussen 

11.  Evt.  Indkaldelse til Generalforsamling i Sognebladet 21.2.2018. 

Jonna deltager. 

Lokalrådet har 6 sider i sognebladet og har haft et lille over-

forbrug.  

 

Lokalårbogen – vil gerne have at alle lokalråd skriver et 

stykke omkring året der er gået. Indslaget som Jonna havde 

skrevet til lokalårbogen for 2017, var ikke med.  

 

Årshjul – findes det. Det sættes på til næste møde. 

 

Vedr. rågebestand – Jesper har gang i opgaven og arbejder 

videre.  

12.  Næste møde. 

 

5.2.18 kl 19.00 

 

 


