
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag den 18. april 2018, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Tilstede: Kristin, Allan, Sanne, Jesper, Søren, Henrik, Jonna, Marianne, Hans Erik. 
 Afbud: Mark  

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Velkommen til Byrådspolitiker 

Hans Erik Andersen, der deltager i 

aftenens Lokalrådsmøde. 

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet 20. marts 2018. 

Referat fra 

Lokalrådsmøde den 20-03-18.docx
 

Godkendt 

3.  Opfølgning og tilbagemelding 

fra mødet med TBU den 6. 

april 2018. 

Herunder information vedr. 

pkt. under evt. der nåede med 

på mødet: 

Cykel/gangsti på Jernvedvej 

fra Tangevej til Gørding By: 

Gørding Lokalråd har modtaget 

en henvendelse fra en borger på 

Jernvedvej, der ønsker at der 

etableres cykel/gangsti langs 

Jernvedvej på grund af megen 

tunge trafik, især af traktorer og 

landbrugsmaskiner der kører til 

og fra et storlandbrug på Tange-

vej. 

Borgeren oplyser at det er meget 

farligt at færdes langs vejen på 

cykel og/eller som gående, idet 

landbrugsmaskinerne er store og 

ofte trækker ud mod rabatten, for 

at kunne være på vejene, samt 

når modkørende passerer. Bor-

gerne oplyser, at det er til stor 

fare for de bløde trafikanter at 

færdes på strækningen, hvorved 

der ønskes, at der etableres cy-

kel/gangsti på Jernvedvej. 

 

Punktet vedr. cykel/gangsti nåede med på mødet. 

Jonna orienterer – referat ikke modtaget endnu. 

Punktet omkring sikker skolevej (Vestergade samt forsamlings-

hus) var udvalget lydhør overfor. 

Der samarbejdes fortsat med politiet med at få lavet Skole-

gade/Vestergade til stille vej (nedsat hastighed) 

Hastigheden i Nørregade fra Brugsen mod forsamlingshuset var 

bragt op. I forhold til trafiksikkerheden. Erhvervsforeningen er 

ikke begejstrede for ideen om flere chikaner. 

Omfartsvejen – holdningen er, at der lokalt skal arbejdes i forhold 

tilbagerulningsmidler. Esbjerg Kommune kan ikke finanisere et så 

omfattende projekt. Carl Holst og Anders Kronborg er stadig de 

politikere, vi skal læne os op ad.  

Der er 2 forholdsvis nye udvalgsformænd, så projektet skal må-

ske nok præsenteres forfra. 

Der var forståelse for ønsket om en cykel/gangsti, i forhold den 

tunge trafik. Der er kloakeret i højre side ud af byen.  

Orientering om Grindsted-banen, hvor der arbejdes på at etablere 

et sti-system. Der er sendt et forslag til BaneDanmark.   

4.  400 KV luft ledning fra Endrup 

til Tyskland.  

Orientering fra Borgermødet i En-

drup den 9. april 2018. 

Info møde den 25. april på Ribe 

Fritidscenter kl. 19.00. 

Jonna deltog i mødet den 9.4.18 – der var fuldt hus. Fremlæg-

gelse af sagen fra EnergiNet. Er sat til at udføre et politisk beslut-

tet projekt. Esbjerg Kommune, Plan og Miljø har lavet et nyt hø-

ringssvar, som sendes ind. Høringssvar skal være indsendt senest 

9. maj 2018. Det tænkes, at man sender høringssvar ind som pri-

vatperson, så der kommer et massivt antal høringssvar. Jonna 

udarbejder et høringssvar for lokalrådet. Kom gerne med input.  

Det, der skal komme fra Lokalrådet til borgerne i Gørding, skal 

være information om processen, at der er informationsmøde i 

Ribe den 25.4, og at der er høringsfrist den 9. maj 2018. Og at 
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Lokalrådet anbefaler nedgravning af hensyn til at undgå ekspro-

priering og fald i ejendomsværdi vest for byen og for at bevare 

naturområder. 

Der forefindes en hjemmeside med skabelon til høringssvar. 10 

km. er budgetteret nedgravet ud af i alt 180 km. Der er ikke sat 

”navn” på strækningen.  

Endrup vil, når vi kommer lidt længere hen, forsøge at samle 

50.000 underskrifter fra stemmeberettigede, så sagen skal tages 

op i Folketinget.   

5.  Trampestien og Kanoholde-

plads v. Holsted Å 

Tilbagemelding fra gruppen, samt 

opdatering på hvad der forventes, 

at være næste step i projektet…!! 

Der forsøges planlagt et møde i nær fremtid for at kickstarte.  

6.  Samarbejde med Gørding Er-

hvervsforening  

Aftalt med formanden for Gørding 

Erhvervsforening, at Gørding Lo-

kalråd indkalder til et fælles møde 

efter mødet med Økonomiudval-

get.  

Der indkaldes til et særskilt møde med erhvervsforeningen, når 
der foreligger et referat fra mødet med økonomiudvalget.   

 
 

7.  Gørding Lokalråd som initia-

tivtager til at styrke fælles-

skabsfølelsen i Gørding. 

Videre drøftelse af pkt. fra sidste 

møde, hvor det bl.a. blev drøftet 

om Gørding Lokalråd skulle tage 

initiativ til at samle foreningerne 

Gørding og omegn. 

Tendenserne er, at man mange steder i samfundet, efterhånden 
er afhængige af den frivillige indsats. Kan lokalrådet være koordi-

nerende i forhold til at samle/udvikle ideer?  
 

Sanne tager kontakt til Claus, og vender tilbage med info.  

8.  BUUG. Henvendelse fra GLIF 

vedr. 2 nye repræsentanter til 

udvalget. 

Der er sendt følgende tilbage-

melding til GLIF: 

Jeg kan desværre kun bekræfte 

at BUUG ikke er et fungerende 

råd mere. 

På trods af mange gode intentio-

ner i opstartsfasen er der ikke et 

aktivt udvalg den dag i dag. Ar-

bejdet med BUUG, gled over i 

Stafet for livet og kort efter dette 

var der ikke flere definerede op-

gaver for BUUG.  

Det er stadig muligt at kon-

takte/skrive til BUUG via Gør-

ding.dk, denne kontakt går nu di-

rekte til lokalrådet. Til min viden, 

er der endnu ikke modtaget no-

get.  

Jeg må indrømme at jeg ikke var 

klar over at GLIF havde valg til 

dette råd, så jeg vil da undskylde 

Der er ikke økonomi i udvalget – er lukket ned med kommunen. 
Udvalget er eksisterende i lokalrådet uden aktivitet pt. Henven-
delser kan stadig ske til lokalrådet.   
 
Taget til efterretning. 
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den manglende kommunikation 

omkring BUUG.  

Hvis der i GLIF regi eller af anden 

oprindelse er gode ideer eller op-

gaver til BUUG/Lokalrådet, så 

kontakt os endelig.   

Med venlig hilsen 

Søren Fyhn Kristensen 

9.  Orientering: 

 

• Information om spær-

ring af viadukten ved 

Gørdingvej i Bramming 

           Der er sendt info ud til 

foreninger – samt på infoskærme. 

Taget til efterretning. 

10.  Emner til kommende møde: 

 

  

11. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

12.  Evt.  

 

Ren by. Der er styr på det. Søndag den 22.4 kl. 10 – der afsluttes 

med pølser mv. Kristina lægger en reminder på Facebook.  

 

Facebook siden er i luften – pt. 95, ”der synes om”. 

 

Brandinggruppen har brugt penge, da skærmen hos Spar var i 

stykker. Der er købt hardware for at reparere det.  

 

Kursusaftenen i hjemmesiden forløb fint, der var fin tilslutning.  

 

13.  Næste møde. 

Gørding Lokalråd 

Mødekalender 2018.docx
 

Torsdag den 24. maj 2018, kl. 19.00 – 21.00 
 
 

 
 
 


