
 

Referat fra Lokalrådsmøde  

Tirsdag den 20. marts 2018, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Høringssvar på tosprogede elever 

er sendt ud efter dagsordenen. 

Punktet tages med under eventu-

elt. 

2.  Godkendelse af referat fra mødet 5. februar 2018. 

2018.02.05 

Referat.docx
 

Referat er godkendt. 

3.  Ren By projektet -  22. april 2018  

Tjek på de sidste detaljer m.m.  

www.affaldsindsamling.dk 

Jesper og Henrik er tovholdere på 

dagen. Henrik oplyser at vi er 

meldt til, men at vi mangler at 

modtage sækkene. Præsten er kon-

taktet og hun sørger for at få kon-

firmanderne til at deltage. Der er 

lavet aftale med spejderne omkring 

dagen. Der mangler at blive ind-

købt pølser og sodavand. Grund-

ejerforeningerne kontaktes 14 dage 

før. 

4.  Flaghejsning ved årets konfirmationer i Gørding – er af-

talerne på plads? 

Jesper har styr på flaghejsning 

sammen med Hans Erik Andersen. 

5.  Årshjul for Gørding Lokalråd – evt. yderlig kommentar.  

Årshjul Gørding 

Lokalråd.xlsx
 

Allan foreslår at Lokalrådets møde-

datoer kommer til at ligge i Årshju-

let. 

Sanne har sendt nogle forslag til 

Marianne.  

Sanne foreslog at vi laver en fælles 

dropboks for lokalrådet hvor vi kan 

lægge alle dokumenter, billeder 

osv. ud i.  Sanne snakker med Ma-

rianne om at få oprettet en drop-

boks og lavet en mappestruktur. 

6.  Opfølgning af punkterne til mødet med Teknik og Byg-

geudvalget og mødet med Økonomiudvalget: 

• Teknik & Byggeudvalget den 3. april 2018 kl. 

10.00 

• Økonomiudvalget den 15. maj 2018 kl. 17.00 

Gørding Lokalråds 

punkter til dagsorden ved møderne med Teknik og Byggeudvalg og Økonomiudvalg i 2018.docx
 

Jonna har indsendt punkter til 
begge møder.  

Teknik og byggeudvalgsmødet er 

flyttet til 6. april fra kl. 10-11.15. 
Jonna og Mark deltager. 

Jonna skriver til Jesper Egegaard 
om de har kommentarer til de ind-

sendte punkter fra Erhvervsforenin-
gen. 

Endvidere har Jonna sendt punk-

terne til Hans Erik Andersen så han 
er informeret om hvilke punkter vi 

tager med på møderne. Han oply-
ser at Vejrup har haft held med at 

få slået nogle grunde sammen for 

at gøre dem mere salgsbare. 
 

http://www.affaldsindsamling.dk/


Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

Lukning af dagcenter på Østergår-

den er en politisk beslutning og det 
bliver ikke lukket op igen. Til gen-

gæld er træningscenteret blevet re-

noveret, og det er nu færdiggjort. 
Jonna oplever, at det virker som 

om at der er kommet mere liv på 
Østergården nu, og det var målet 

med projektet. 
Vi venter på endelig tilbagemelding 

fra kommunen vedr. projektet in-

den borgerhenvendelser besvares.  

7.  Facebook – skal lokalrådet have en nyhedsside. 

 

 

Oplæg er sendt rundt forud for mø-

det. 
 

Brandinggruppen fik grønt lys til at 

lave en facebookgruppe. 

8.  Trampestien – nyt fra gruppen. Allan oplyser at der ikke er sket no-
get nyt. Projektet skal kickstartes. 

 

Medlemmer af gruppen er Allan, 
Søren, Jesper og Kristina. Hans 

Erik er med ad-hoc. 
 

Allan indkalder til møde i gruppen. 

9.  Orientering: 

• Info fra Lokalrådskonferencen (mail udsendt): 

Alt materiale er lagt på hjemmesiden www.lokal-

samfund.esbjergkommune.dk, som er den hjem-

meside, der er for jer i lokalrådene og i lokalsam-

fundene. 

Her er linket til materialet: http://lokalsam-

fund.esbjergkommune.dk/kurser-m-v.aspx  

 

Opsamling fra 

workshop på lokalrådskonference februar 2018.docx
 

• ”lokalrådenes dag”. 

Ideen går på, at lokalråd på skift står som arrangør 

af en dag, hvor de har mulighed for at præsentere 

deres lokalområde for gæster fra andre lokalsam-

fund, og hvor de har mulighed for at fortælle om de 

initiativer og projekter der er i gang eller er gennem-

ført lokalt.   

• Referat fra mødet med vej og Park den 06.02.18 

(Mark og Søren deltog) 

Referat Vej & Parks 

lokalrådsmøde Bramming  2018.pdf
 

Powerpoint møde 

med Vej & Park 2018.pdf
  

(Opfølgning på møderne 4. gang årligt – ca. 1. 

april, 1. juli, 1. oktober og ved årets udgang). 

•  

Kursus i brug af hjemmeside og info-

skærme, afholdes onsdag d. 4. april 2018 kl. 

19.00 i Gørding Idræt - og Kulturcenter. 

Jonna og Mark deltog i Lokalråds-

konferencen, og orienterede 

herom. 

 

Mark og Søren orienterede fra mø-

det med Vej og Park. 

De oplyser at separatkloakering 

forventes igangsat i Gørding inden-

for kort tid.  

Generelt er de ved at udskifte be-

plantning i kommunen. Hvis vi har 

nogle input til steder der trænger 

til udskiftning eller steder hvor vi 

ønsker beplantning, kan vi melde 

det ind til kommunen.  

Tip Tak: Man kan følge de ind-

sendte sager på hjemmesiden. Man 

modtager et link når man indberet-

ter sager. 

 

Brandinggruppen orienterede om 

kursusaften for foreningerne d. 4. 

april i hjemmeside/infoskærme. 

 

http://www.lokalsamfund.esbjergkommune.dk/
http://www.lokalsamfund.esbjergkommune.dk/
http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/kurser-m-v.aspx
http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/kurser-m-v.aspx


Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

10.  Emner til kommende møde: 

• Hans Erik Andersen deltager ved LR mødet den 

18.04.18 

 

Hans Erik deltager på næste lokal-

rådsmøde. 

 

Der er planer om en 400KW luftled-

ning fra Endrup til Tyskland. Led-

ningen kommer til at gå igennem 

Bøelområdet. Der afholdes informa-

tionsmøde i Ribe Fritidscenter d. 

25. april 2018. 

11. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

12.  Evt.  

 

Samarbejde med Erhvervsforenin-

gen:  

Forslag til at der holdes et årligt 

møde med Erhvervsforeningen. 

Sanne foreslår om Lokalrådet skal 

prøve at samle foreningerne i Gør-

ding for at øge fællesskabsfølelsen 

og samarbejdet foreningerne imel-

lem. Punktet drøftes igen til næste 

møde. 

Det blev drøftet generelt hvordan vi 

kan være medhjælpende til at 

skabe en større fællesskabsfølelse i 

byen.  

13.  Næste møde. 

Gørding Lokalråd 

Mødekalender 2018.docx
 

OBS….!!! 

Onsdag den 18. april 2018 kl. 

19.00 – 21.00 

 


