
Referat fra Lokalrådsmøde 

Mandag den 20. august 2018, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Tilstede: Jesper Jæger, Søren F. Krisensen, Mark Jørgensen, Sanne Borg, Kristina Schultz, Jonna Thuesen, Marianne 
Andersen 
 Afbud: Allan Sejerup, Henrik Berg (uden afbud) 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 

Tilføjelse til eventuelt: borgerhenvendelse vedr. vej-

træer i Nørregade 

 

2.  Godkendelse af referat fra mø-

det 24. maj 2018. 

2018.05.24 

Referat.docx
 

Pkt. 6. Aflysning af møde omkring ny landdistrikt politik. 

Hallens 40 års jubilæum 6.10.18. Godkendt 

 

3.  Henvendelse fra ”Rickshaw pi-

loterne” på Østergården m.fl. 

v/. Kristian Holst til Gørding Lo-

kalråd. (Bilag vedlagt) 

Lokalråd.docx

 

Henvendelse fra Østergårdens Venner / Rickshaw piloter 

om at forbedre tilgængeligheden til Verdensskoven samt 

forbi banen, hvor der er meget grus. Sanne vil sende 

henvendelsen til Esbjerg Kommune om muligheden for 

en anden løsning langs banen og evt. fjernelse af 

bomme til Sara Termansen, Vej og Park. Sanne giver 

besked til Kristian Holst om, hvad vi gør.  

 

4.  Fælles Lokalrådsmøde i Grims-

trup – indbydelse vedlagt:

Fællesmøde2018.pdf

 

Invitation til fælles møde 11.9.2018 – tilmelding 

1.9.2018. Fælles fodslaw omkring, hvad det er man går 

til politikerne med – trække på samme hammel. Jonna, 

Jesper, Marianne og evt. Mark deltager. Jonna skal have  

besked senest 31.8.2018, hvis flere vil deltage. Elmaster 

og byggegrunde. Rugmarkens sidste grunde (den nedre 

del) vil kommunen kigge på klargøring af disse i 2020. 

Åbrinken ligger endnu længere ude i fremtiden iht. mø-

det med økonomiudvalget. Presse på byggemodning og 

ændring af servitutterne omkring byggestil – lokalplan. 

Rugmarken kører dialog med kommunen omkring be-

plantning.  

 

5.  Referat og opsamling fra Es-

bjerg kommunes møde med Lo-

kalrådene.  

Referat af 

lokalrådsmøde_ Esbjerg Ribe og Bramming 2018 (002).pdf
 

Referatet fra Teknik og Miljø er taget til efterretning, 

Gørding Lokalråd var ikke repræsenteret.  Drøftelse af 

relevans af mødet, idet et tilsvarende møde er holdt hos 

Vej og Park. Kan det bringes op på mødet, hvor alle lo-

kalrådsformand er repræsenteret, relevans. Overveje at 

foreslå anden mødestruktur, begrænse antallet af punk-

ter, som lokalrådene må bringe med. 

 

6.  Trampestien og Kanoholdeplads 

v. Holsted Å 

• Nyt fra gruppen siden sidst!  

Der er ikke noget nyt. Der har ikke været samling i 

gruppen siden sidst. Vi affenter besked om, om Allan 

har været i kontakt med kontaktperson ved kommunen. 

Afhængig af kommunens tilbagemelding – ser vi på det 

videre forløb.  

 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

7.  Samarbejde med Gørding Er-

hvervsforening - kommende 

møde og pkt. til dagsorden 

planlægges.  

Jonna har forsøgt at få kontakt til erhvervsforening uden 

held. Emner: Omfartsvej, bump i Nørregade, (Fartkon-

trol 15.8. ingen blev taget for fart).  Fællesskabsfølelse 

Gørding – delagtiggøre erhvervsforeningen. Carl Holsts 

udmelding om at stoppe i politik – hvem skal lokalrådet 

have fokus på kontakt til i forhold omfartsvejen. Jonna 

følger op på en dato 

8.  Gørding Lokalråd som initiativ-

tager til at styrke fællesskabs-

følelsen i Gørding. 

Pkt. har været udsat på møder i 

foråret! 

• Drøftelse af behovet for 

evt. tiltag på området og 

evt. nedsættelse af en ar-

bejdsgruppe. 

 

Samskabelse for de mange foreninger og interesser, der 

er i Gørding. Evt præsentere tanken på repræsentan-

skabsmødet om, hvordan man kan koordinere det i en 

by som Gørding. Sidenhen evt. workshop. Evt. med tov-

holder/oplægsholder udefra. 

 

9.  Orientering: 

• Resultat- og effektmå-

ling af områdefornyel-

sesindsatsen  

- opsamling på interview af 

LR’s medlemmer. 

• JV den 25.07.18 vedr. 

Gørding - udfordringer 

på ungeområdet m.m. 

Infomødet den 27.07.18 

– orientering fra mødet. 

• Borgermøder om elfor-

bindelsen fra Endrup til 

grænsen – blev afholdt 

den 14. august 2018.  

Resultat- og effektmåling: Jonna er som den eneste ble-

vet interviewet af det undersøgende firma. 

Jv den 25.7…: 27.7 møde – SSP, politi, repræsentant fra 

Natteravnene var til stede og fortalte om deres roller. 

Der blev truffet aftale om at nedsætte en styregruppe. 

Jonna har budt ind på lokalrådets vegne, at være be-

hjælpelig i forhold til BUUG.  

Borgermøde: 14.8.18 Borgermøde. Samme indhold som 

sidste møde. Ministeren var der. Energinet er sat til at 

undersøge hvilke andre muligheder, der kan være.  Skal 

forelægges folketinget. På strækningen sydpå skal eksi-

sterende kabler graves ned, og de nye 400KW stå på 

eksisterende sted. Kun 11 km. kan graves ned. 

 

10.  Emner til kommende møde: 

 

Dato for møde for lokalrådsformændene (først på året) 

Årshjul – står den der.  Facebook, hallens jubilæum, 

multibanen (Sanne). Facebook skal bruges til orientering 

– drøftelse af, hvordan vi reagerer på diverse henven-

delser/opslag. 

11. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

12.  Evt.  

 

Borgerhenvendelse vedr. vejtræer. Jonna har talt med 

ham og henvist ham til Tip Tak App´en/kontakte kom-

munen. 

13.  Næste møde 2.10.2018 

Gørding Lokalråd 

Mødekalender 2018.docx
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


