
Referat fra Lokalrådsmøde  

Mandag den 5. februar 2018, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Godkendt med ombytning af rækkefølge. Indlæg til 

Sogneblad rykkes til pkt. 3 pga. deadline, og øvrige 

punkter rykker ned. 

2.  Godkendelse af referat fra mødet 

11. januar 2018 

Godkendt 

3.  Indlæg til Gørding Sogneblad Gennemgang indlæg til Sognebladet: 

App´en ”Tip tak” 

Konstituering 

Bogbussen 

4.  Årshjul for Gørding Lokalråd – Ud-

arbejdes  

 

Alle faste punkter i løbet af året sendes til Marianne, 

der laver en samlet liste, som løbende ajourføres. 

Deadline 15. februar 2018 – rundsendes efterfølgende 

til lokalrådet omkring den 1. marts for yderligere tilfø-

jelser. 

5.  Hvem tjekker Lokalrådets mail-

boks 

Sanne tjekker mailboksen fremadrettet 

6.  Drøfte punkter til mødet med: 

• Teknik & Byggeudvalget den 3. 

april 2018 kl. 10.00 

Jf. referatet/ Eventuelle emner: (Sø-

ren vil gerne deltage) 

Omfartsvejen – for at holde gang i 
tankerne omkring den 
Byggegrunde – ideudveksling i forhold 
til udstykninger, derunder lokalplan 
(Vestergade og ned mod Rugmarken) 

Erhvervsjord – hvad sker der? 
 

• Økonomiudvalget den 15. maj 

2018 kl. 17.00 

Jf. referatet/ Eventuelle emner:(Jonna 
deltager som formand) 
Omfartsvejen  
Tænk over yderligere emner 

Deadline for indsendelse af punk-

ter er tirsdag den 13. marts 2018. 

 

 
Teknik og Byggeudvalg: Jonna og Mark deltager 

Sikker Skolevej  
Stille vej – Allegade – Skolegade - Ve-
stergade 

Overføring i Vestergade – belyst bump 
 
Hastigheder gennem Nørregade (fra brugsen mod nord) 

Foranstaltning ud for Fyrrevænget 
Forhøjet bump ved Forsamlingshuset 

 
Omfartsvej 

 
 
Byggegrunde 

Gøre de sidste grunde på Rugmarken at-

traktive – tegne om, og lave beplantning, 
der laver afskærmning. Ikke attraktivt at 
bo ”i midten” 

 
Hvornår sker der noget med bygge-
grunde på Åbrinken.  

 
Erhvervsgrunde 

Der er lavet en udmelding om, at der 

etableres erhvervsjord ved Annesminde-
vej, men hvad sker der. Annoncering. 

 
Økonomiudvalg: Jonna og Mark 
Omfartsvej 
Byggegrunde (2 tilbud) 

Erhvervsgrunde 

Borgerhenvendelse: Ønske om dagcentertilbud lokalt i 
Gørding for beboere i eget hjem i Gørding på Østergår-
den. Der laves lidt opsøgende arbejde i forhold til be-
hov. 

7.  Opfølgning på Plejehjemmet 

Østergården’s lukkede dagcenter. 

Status fra arbejdsgruppen m.m. 

(Udsat fra sidste møde) 

Der er tilsendt status fra forvaltningen. Man afventer 

færdiggørelse af de fysiske rammer før man tager be-
slutning om endelig anvendelse. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

8.  Bogbussen – opfølgning på situati-

onen (Udsat fra sidste møde) 

Kristina har lavet indslag til sognebladet, som også 
kommer på hjemmesiden og infoskærm. 

9.  Ren By projektet -  22. april 2018 jf. 

Naturfredningsforening 

Planlægning, annoncering i Sogneblad  

m.m. 

www.affaldsindsamling.dk 

Henrik og Jesper er tovholdere. Henvendelse fra spej-

derne om deres opgave i dagen. Henrik og Jesper sva-
rer, og tager kontakt til Hans Erik. Materiale til Sogne-
bladet. Kristina finder opslaget fra sidste år og retter til. 
Deadline sogneblad 5.3.18 

10.  Lokalrådskonference – indbydelse 

udsendt fra Borgmester Jesper 

Frost Rasmussen 

Tilmelding skal ske senest den 16. 

februar til landdistriktskoordinator 

Jesper H. Larsen, jhla@esbjerg-

kommune.dk eller tlf. 51166712. 

Den 24.2.18 9.30-15.30 i Egebæk. Deltagere: Jonna og 
meld gerne tilbage til Jonna ved ønske om deltagelse. 
Senest 16.2. 

11.  Orientering: 

Indsendt til Borgmesterkontoret: 

Vedtægter for 

Gørding Lokalråd.pdf
 

• Jonna Thuesen (Formand) 

• Mark Beier Jørgensen (Næst-

formand  

• Marianne Grejsen Andersen 

(Sekretær ) 

• Sanne Borg (Kasserer) 

• Kristina Lindegaard Schultz 

• Søren Fyhn Kristensen  

• Allan Sejerup Kristiansen  

• Henrik Berg  

• Jesper Jæger  

 

Udpegning af bestyrelsesmed-

lem til Esbjerg Kommunes By-

fond – peget på Bramming Lo-

kalrådskandidat: Erling Laurid-

sen. 

 

Mødet med vej og Park den 

06.02.18 (Mark og Søren deltager) 

4 kandidater opstillet til Esbjerg Kommunes Byfond – 

Niels Pindborg fra Ribe endte med flest stemmer som 

kandidat til Esbjerg Kommunes Byfond. 

 

Mark og Søren deltager i møde med Vej og Park 6.2.18 

Der er indsendt en illustration af det ønskede scenarie i 

forhold til sikring af overgang mellem stierne ved Ve-

stergade 

12.  Foto tages af alle medlemmer til 

hjemmeside og Sogneblad.  

  

13.  Emner til kommende møde. 

 

Facebook – skal lokalrådet have en nyhedsside. 

Trampestien – nyt fra gruppen 

14. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

5.3.2018 – Ren by – Affaldsindsamling 22.4.18 

15.  Evt.   

16.  Næste møde. 

 

Tirsdag den 20.03.18 

 

http://www.affaldsindsamling.dk/
mailto:jhla@esbjergkommune.dk
mailto:jhla@esbjergkommune.dk

