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Dagsorden til Lokalrådsmøde - Referat 

Mandag den 3. juni 2019 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Afbud meldes inden 3 dage før mødet til Sanne. 

Medlemmer: Kristina Schultz, Mark Beier Jørgensen, Sanne Borg, Anita Vang Høeg, Allan Kristiansen, Søren Fyhn Kristen-
sen, Jesper Jæger, Henrik Berg, Søren Miené 

Tilstede: Kristina, Mark, Sanne, Søren K, Jesper, Søren M. 

Afbud:  

 Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt – Referent Mark 

2.  Godkendelse af referat  Godkendt 

3.  Nyt fra arbejdsgrupper:  

 Trampesti / Kanooptagningsplads Møde med EK i sidste uge:  

Trampesti: Ingen hunde da 

kvæg. Skel/hegn/klaplåger. Til-

gang med maskiner fra syd til 

åen. Natursti/Trampesti/græs-

slåning for natursti. Konge-

åstien for idéer. Lodsejere 

møde. Tinglyst sti på alle ma-

trikler.  

Kano: Forslag ubrugeligt, husk 

at inddrage EK inden ”dyrt” ma-

teriale bliver udarbejdet. Ingen 

kantbeskyttelse. Din forsyning 

betonfundament. 

Økonomi: Marius Nielsen Se-

rups Mindelegat. Anslået pris ex 

moms 350.000 kr. Forslag 

(læs: forventet afsat) 

180.000kr. Brugt ~80.000kr på 

arkitekt. Tilbage 95.000kr. 

Bøel gammel kirkevej skal in-

kluderes 

 Brandinggruppen Film: I indeværende uge starter 

kontakt til firmaer 

 Vej og Park - bl.a. Status på Vestergade og grus 

ved Spar 

Vestergade: GL vil arbejde for 

forbindelse af stierne. Arbejdet 

på hævet flad er påbegyndt. 

Grus ved Spar: Banedanmark 

ejer stykket, kontakt er påbe-

gyndt, svar afventes. 

 Teknik og Bygge - 

 Ren by - 
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 Trafik i Nørregade / Omfartsvejen 

(i samarbejde med Erhvervsforeningen) 

EK arbejder på sagen 

 Økonomiudvalget Nye almene boliger placeres 

formodentligt ved ny åbrinken. 

Ny åbrinken ~2020. For ny 

åbrinken indsendes: Sti system, 

beplantning fra start, ingen 

grunde i ”midten”, mindske lo-

kal plan restriktioner.  

Erhvervsgrunde er påbegyndt 

 Flagallé Dejligt med mange positive til-

kendegivelser 

 Styrkelse af fællesskab Dejligt med mange positive til-

kendegivelser – Projektet kører 

rigtig godt. 

28-sep-2019 afholdes event i 

hele Gørding 

4.  Dialogmøde med entreprenørerne 

(Invitation er tidligere sendt rundt) 

Ingen deltagelse i år 

5.  Borgerhenvendelser 

 Stationspladsen (Se særskilt mail) 

 Kløvermarken (Se særskilt mail) 

Stationspladsen: EK er kontak-

tet. 

Kløvermarken: GL videregiver 

ikke til EK. 

6.  Markedsføring af Gørding generelt 

 Facebook 

 Sogneblad 

”Profilering” af GL. 

For projekter GL har været del 

i, kunne det være en god idé at 

ligge billeder osv op herfra, 

gennem GL facebookprofil, og 

notere: ”Gørding lokalråd har 

arbejdet med dette projekt” 

el.lign.  

7.  Årshjul - Noget nyt? Note tilføjet 

8.  Velkomstambassadør Status: ingen henvendelser 

9.  Realdanias kampagne ”Underværker” Fremsendes til foreninger 

10.  Emner til kommende møde: 

 GPDR 

 Lokalråd skal arrangere ”udstilling”/ branding / idé 

tavle / el.lign til 28-SEP-2019 

 Folder om Gørding og tilbud. Tænkt benyttet til 

bl.a. vedlæggelse i velkomstfolder fra EK, for tilflyt-

tere til Gørding  

Tilføjet GPDR 

Tilføjet folder 

Tilføjet 28/9 

11.  Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

Indrykning af ”annonce” for GL, 

obs kan ikke være der fast 

12.  Evt.   Google drev er etableret, der 

fremsendes yderligere info. 
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 Næste møde er torsdag d. 15.8.2019 Sommerudflugt 02-JUL-2019, 

mødes ved hallen kl.17. Jesper 

arrangerer, nærmere info føl-

ger. 

 

 

Vedlagt liste over kontakter 
til forvaltningerne: 

Kontaktliste for 

lokalrådene 161128.docx
 

Trampesti og kanoholdeplads: 

Trampesti oplæg 

17.03.2017.pdf

Åplads 140624.mini 

pdf.pdf
 

Omfartsvej: 

fakta ark omfartsvej 

Gørding revideret 07032016.docx
 

Gørding Lokalråds 
vedtægter: 

Vedtægter for 

Gørding Lokalråd.pdf
 

 

Med venlig hilsen  

Kristina Schultz 


