
Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Gørding Lokalråd. 
 
Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00 i Gørding Idræts- & Kulturcenter 
 
Velkomst ved formand for Lokalrådet Kristina Schultz.  
 
Repræsentantskabsmødet er konstateret lovligt varslet ved opslag i Sognebladet den 
20.10.19. Og dermed beslutningsdygtigt.  
 
Dagsorden:  
 

1. Valg af skriftfører samt 2 stemmetællere. 
 
Skriftfører: Sekretær Anita Høeg 
Stemmetællere: Jonna Thuesen og Holger Svenning 
 

2. Valg af ordstyrer 
 

Frede Nedergaard. 
 

3. Registrering af fremmødte repræsentanter. 
 

Jonna Thuesen for Birkevænget/Pilevænget, Jytte Beier for Den Røde Plads, Helle 
Bach for Dusty Boots, Kristina Schultz og Søren Miené for GLIF, Holger Svenning for 
Gørding Hallens Venner, Jette Svenning og H.P. Lauridsen for Gørding Idræt- og 
Kulturcenter, Nina Mosegaard og Lone S. Keller for  Husholdningsforeningen, Lilian 
Rasmussen og Jesper Jæger for KFUM Spejderne, Annalise Eskesen og Inge 
Steffensen for Kulturparaplyen, Dorte Rømer for Menighedsrådet, Ketty Fogh for 
Sejersgården, Anita Høeg for Gørding Skole, Niels Jørn Johannesen for 
Sognearkivet, Allan Kristiansen og Sanne Borg for Træningscenteret, Torben Bjerre 
for Østparken og Frede Nedergaard for Åbrinken. 
 

4. Lokalrådets formand aflægger beretning. 
 
Et år haster forbi og det har været et år fyldt med spændende opgaver, udfordringer 
og ikke mindst en masse positive ting i Gørding. 
 
Gørding Lokalråd sagde på repræsentantskabsmødet i november 2018 farvel til 
vores mangeårige formand Jonna Thuesen og vores sekretær Marianne Andersen.  
Nyvalgte til Lokalrådet blev Søren Miené og Anita Høeg. Ved den efterfølgende 
konstituering blev Anita Høeg valgt som sekretær, Sanne Borg valgt som kasserer, 
Mark B. Jørgensen valgt som næstformand og jeg selv som formand.  Derudover 
består Lokalrådet af Jesper Jæger, Søren Kristensen, Allan Kristiansen, Henrik Berg 
og Søren Miené. 
 
Det nye lokalråd kan med en gennemsnitsalder på 42 år nok bryste sig med at være 
Esbjerg Kommunes yngste lokalråd, hvilket tegner godt for Lokalrådet og Gørdings 
fremtid.  



Vi har haft rigtig travlt, og alle i lokalrådet yder en kæmpe indsats for at få det til at 
fungere. Vi har forsøgt at ændre arbejdsstrukturen i lokalrådet. Det har vi gjort ved at 
sætte fokus på at arbejde mere målrettet i arbejdsgrupper. Dvs. at større projekter 
som f.eks. ”Kend Din By dag”, trafik i Vestergade og Nørregade og projekt trampesti 
og kanooptagningsplads ligger i hver sin separate arbejdsgruppe, som har ansvaret 
for projekternes gennemførelse. Det er kommet til at fungere rigtig godt.  
 
Sidste år i oktober havde vi et møde med Gørding Erhvervsforening omkring 
trafiksituationen i Nørregade. Det resulterede i, at vi nedsatte en arbejdsgruppe med 
medlemmer fra Erhvervsforeningen og fra lokalrådet, som sammen skulle komme 
med et forslag til hvordan vi kan forbedre afviklingen af trafikken i Nørregade.  
 
For at kortlægge og præcisere udfordringen omkring trafikken i Nørregade ved 
baneovergangen og nord på – og de deraf kommende farlige trafikale situationer, 
udarbejdede arbejdsgruppen et løsningsforslag, som blev præsenteret for Esbjerg 
Kommune, både på papir og med en byvandring.  
I det aktuelle løsningsforslag, har to ting været ekstra vigtige. Dels var det vigtigt, at 
det forskønnende udtryk – espalier/lamper – gennem byen bliver bibeholdt, og dels 
at øge trafikafviklingen uden at skade den effektive hastighedsdæmpende effekt vi 
allerede har opnået med de eksisterende chikaner.  
 
Den aktuelle plan, vil være et første skidt på vejen til forbedret afvikling af trafikken 
gennem byen. Efter evaluering på effekten heraf, vil eventuelle yderligere "dyre" tiltag 
blive undersøgt. 
Lige nu er status, at "vi" har godkendt forslag fra Esbjerg Kommune til forbedret 
opmærkning og parkeringszoner gennem byen. Forslaget er lige blevet godkendt ved 
politiet og er nu sendt i 2 ugers høring. Derefter skal den behandles politisk. Og så 
kan den komme i udførselsfasen – forhåbentlig i år.  
Derudover vil der blive fjernet granitkanter i de hævede flader for de retninger der er 
gennemgående. 

 
Gørding vokser i disse år, hvilket er meget positivt. Pt. er der 2 grunde tilbage på 
Rugmarken. Ydermere har Vejen Byggeselskab ønske om at etablere 20 
boligforeningshuse i Gørding. Byggeriet forventes at gå i gang i 2020, og husene 
placeres vest for Åbrinken i forbindelse med den nye udstykning af parcelhusgrunde, 
som ligeledes forventes udstykket i 2020.   
 
Vi har set de første skitser til det nye boligområde, og planen er at det behandles 
politisk inden årets udgang, og at grundene forventes sat til salg i 2020. I forbindelse 
med Erhvervsforenings møde i marts afleverede vi sammen med Erhvervsforeningen 
7 tilkendegivelser fra personer, der ønskede at købe grund i Gørding, og vi har 
efterfølgende afleveret 2 mere til Borgmester Jesper Frost Rasmussen. Vi ser en 
tendens hvor mange unge vender hjem til Gørding for at bosætte sig med deres 
familier. Det skaber positiv vækst til gavn for børnehave, skole, frivillige foreninger og 
erhvervslivet, og det er virkelig positivt. 
 
I Lokalrådet arbejder vi også med et Trampesti projekt langs åen. Trampestien vil 
blive en naturlig forlængelse af vores eksisterende stisystem og Hjertestien, og vil 



give folk mulighed for en gåtur langs åen i vores skønne ådal. Trampestien er planlagt 
langs åen fra kælkebakken til spejdernes opholdssted ved Engvej. Projektet kommer 
også til at omfatte et opholdsareal ved åen nedenfor Engvej/Åvænget, hvor det bliver 
muligt for gangbesværede og handicappede at komme tæt på åen. I forbindelse med 
opholdsarealet er der planlagt kano-optagerplads og shelters. 
De indledende undersøgelser er i fuld gang i samarbejde med Esbjerg Kommune og 
DinForsyning, og vi håber at have et projektforslag klar til foråret, som skal 
præsenteres for lodsejere og andre interesserede.  

  
I marts måned afholdt lokalrådet i samarbejde med spejderne og konfirmanderne 
Ren by. En tilbagevendende begivenhed, hvor mange bruger et par timer en søndag 
på at samle affald. Flere end 150 deltog i arrangementet.  
 
I april holdt Østergården åbent hus i forbindelse med indvielsen af deres nye 
træningsfaciliteter og sygeplejeklinik. Mange kiggede forbi til en hyggelig 
eftermiddag. Østergården er efterfølgende blevet certificeret som senioridrætscenter. 
Certificeringen skal sikre at både personale og brugere bevidstgøres om idrættens 
og sundhedens betydning i ældre borgeres liv. Lokalrådet har været med i 
arbejdsgruppen omkring etablering af træningsfaciliteter. 
 
I maj måned deltog vi i det årlige møde med Økonomiudvalget. Et af emnerne var 
erhvervsjord, som Gørding ikke har haft til rådighed i mange år, og det var derfor 
glædeligt at kommunen nu endelig etablerer erhvervsjord. Jorden kommer til at ligge 
på et område på Sdr. Lourupvej og forventes til salg fra efteråret 2019.  
 
Udover mødet med Økonomiudvalget i maj, har vi desuden årlige møder med Vej & 
Park og Teknik & Byggeudvalget. Desuden deltager vi aktivt i møder omkring 
udarbejdelse af Esbjerg Kommunes Planstrategi 2022-34 og i udarbejdelsen af den 
nye landdistriktspolitik for 2020-2023. 
 
I juni måned startede kommunen et projekt i Vestergade med henblik på at sænke 
farten, og sikre børnene som kommer fra syd, når de skal i skole og til fritidsaktiviteter. 
Det har været et stort ønske både fra borgerne i Vestergade og fra lokalrådet i flere 
år, og derfor er det selvfølgelig fantastisk, at det nu er lykkes at få projektet 
gennemført. Der mangler dog stadig et stykke fortov/sti, som skal forbinde 
fodgængerfeltet med stien langs den gamle tømmerhandel. Den presser vi på for at 
få etableret i 2020. 
 
I oktober måned har vi sammen med de øvrige lokalråd fra Gl. Bramming Kommune 
eindsendt et høringssvar igen vedr. de 400kV ledninger, som skal gå fra Holstebro til 
grænsen. Masterne kommer til at gå igennem området mellem Gørding og 
Bramming. Vi har ikke klaget over selve placeringen af masterne, da en ny placering 
jo bare vil komme til at genere nogle andre borgere. Vi har derimod lagt vægt på, at 
der i stedet undersøges yderligere på mulighederne for at grave kablerne ned, og at 
der bliver brugt ekstra tid og kræfter på at finde en anden løsning end master. Og har 
man fulgt lidt med i medierne de seneste dage, kan man også høre at eksperterne i 
den grad er uenig i hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre.  
 



Efter mange år hvor gennemførelsen af mellembyplanen har fyldt meget i lokalrådets 
arbejde, arbejder vi nu i lokalrådet mere målrettet med markedsføring af byen. Vi skal 
have fortalt de gode historier og gøre positivt opmærksom på vores by. Det indebærer 
bl.a. at vi har fået udarbejdet en præsentationsfilm af byen. Finansiering kom 
lynhurtigt på plads takket være en fantastisk opbakning fra vores lokale erhvervsliv.  
 
Filmen blev præsenteret i forbindelse med ”Kend Din By”-dagen, og er efterfølgende 
delt på de sociale medier. Filmen er allerede set mere end 1200 gange på Youtube, 
og filmen er desuden delt via Linkedin, og lagt på Esbjerg Kommunes hjemmeside. 
Den skal være med til at fortælle potentielle tilflyttere hvad Gørding har at byde på.   
 
Lokalrådet tog initiativ til ”Kend din By”-dagen, som løb af stablen lørdag d. 28. 
september. Baggrunden for dette arrangement er, at vi i lokalrådet gerne vil være 
med til at styrke fællesskabsfølelsen i vores by, og øge borgernes kendskab til hvad 
Gørding egentlig har at byde på.  
Vi tror på at de bedste ambassadører for Gørding er dem der bor her og derfor er det 
super vigtigt, at alle ved hvad byen kan tilbyde, så alle på den måde kan være med 
til at brande vores by.  
Kend Din By-dagen blev en helt fantastisk dag spækfyldt med aktiviteter for både 
børn, unge, voksne og ældre. Det hele sluttede af her i hallen, hvor vi var 250 
mennesker til fællesspisning. I den forbindelse blev ”A-ka-nok”-prisen uddelt og den 
gik velfortjent til Lilian og Lars for deres kæmpe arbejde for spejderne i Gørding.  
Vi anslår, at der deltog mere end 500 mennesker i arrangementet, så det må virkelig 
siges at det blev en succes. Jeg har kun hørt positive tilkendegivelser om dagen, som 
vi har en forventning om at gentage i 2021.   
 
Én af de nyeste sager, som lokalrådet har arbejdet med, er udvidelse af svinefarmen 
på Annesmindevej. Lokalrådet har indsendt et høringssvar til Esbjerg Kommune, 
hvor vi har lagt vægt på, at vi ikke har noget imod selve udvidelsen af svinefarmen, 
men at vi kan ikke acceptere, at der nedlægges et luftrensningsanlæg, som kan føre 
til øget udledning, og hermed øgede lugtgener for både naboer, men også beboere i 
Gørding. 
Sagen var på Plan- og Miljøudvalgs møde den 22.10.2019, hvor der var stor 
uenighed og usikkerhed om der kunne gives en godkendelse. Det blev besluttet, at 
sagen skulle til drøftelse i de enkelte partigrupper. Sagen skal derefter genbehandles 
på Plan- og Miljøudvalgsmøde den 19.11.2019. 
Indtil mødet den 19.11 vil vi holde os orienteret om udviklingen i sagen, og vi vil prøve 
at bearbejde politikkerne så meget som muligt i en beslutning om at fastholde et 
luftrensningsanlæg på ejendommen. 

 
Jeg blev for nogle måneder siden spurgt af en lokal borger i byen om hvad lokalrådet 
egentlig laver. Jeg blev egentlig lidt paf over at få det spørgsmål, for jeg synes godt 
nok, at vi arbejder med og får gennemført mange ting i Lokalrådet. For mit eget 
vedkommende kan jeg sige, at jeg det sidste år har sendt næsten 500 mails i 
lokalrådsregi, og dertil kan lægges møder og telefonopkald, og jeg ved at mine 
kollegaer i Lokalrådet også har haft meget at se til, så vi keder os absolut ikke. Hvis 
I alligevel synes at der er noget vi skal arbejde med, vil jeg vil gerne opfordre jer til at 



kontakte os. Også hvis I bliver opmærksomme på et problem, som I tænker at 
Lokalrådet kan være med til at løse.  

 
Til slut skal lyde en kæmpe tak til alle mine kære lokalrådskollegaer. I gør en kæmpe 
indsats hver især, og I er aktive og gode til at tage opgaverne og tage ansvar for dem. 
Det skal I have stor ros for.   

 
Året i lokalrådet har, som I kan høre, været præget af heftig aktivitet og spændende 
projekter, og vi ser frem til fortsat, at være med til at skabe positiv udvikling i Gørding.  

 
Spørgsmål: 
 
Parkeringsbåse i Nørregade - kort orientering blev givet. 
Cyklister i Nørregade blev kort drøftet. Opfordringen til byens cyklister er at cykle på 
stien i Vestskoven eller bagom tømmerhandlen.  
 
Bom anbefales ved den nye overgang på Vestergade, så man ikke cykler direkte ud 
på Vestergade, når man kommer på stien fra hallen. 
 
Formandens beretning er derefter taget til efterretning.  

 
 
5. Regnskab (til orientering, da regnskabet er godkendt af Esbjerg Kommune) 

 
           Sanne Borg orienterer. Orientering godkendt.  
 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer samt antal 
repræsentanter.  

 
      Der er ingen indkomne forslag. 

 
7. Valg til lokalråd (vælges for 2 år) – Kun repræsentantskabet har stemmeret. 

Ulige år: 3 medlemmer samt 1 suppleant 
Lige år: 4 medlemmer samt 1 suppleant 
 
År 2019 er følgende på valg: Sanne Borg - modtager genvalg. Allan Kristiansen - 
modtager genvalg, Søren Kristensen – modtager genvalg. 
Forslag til suppleant: Lone Keller foreslås og vælges. 

 
8. Valg af folkevalgte til Lokalrådet samt 1 suppleant. Henrik Berg er på valg og 

modtager ikke genvalg.  
Alle fremmødte har stemmeret 
 
Lokalrådet peger på Lene Nyborg som blev valgt. 

 
9. Valg af 1 revisor samt suppleant. 

Flemming Pedersen fortsætter som revisor. 
Ny revisor suppleant: Holger Svenning. 



 
10. Eventuelt 

 
Der blev spurgt til baneoverskæringen på Brammingborgvej (Den gamle Grindsted-
bane). Hvad sker der med den? 
Kommunerne på strækningen (Varde, Esbjerg og Vejen Kommuner) har fået tilbud 
om at overtage jorden for 0 kr. Men der følger en masse andet økonomi med f.eks. 
bortskaffelse af de forurenede jernbanesvælge. Lokalrådet har spurgt til sagen ved 
økonomiudvalget i maj måned, og udvalget oplyste at der arbejdes på sagen. 
Lokalrådet spurgte ligeledes til om skinnerne ved banens overskæringen af 
Brammingborgvej kan fjernes – noget lignende er sket i i Vejen Kommune. 
Lokalrådet opfordres til at tage kontakt til Drift & Anlæg med en beskrivelse af 
problematikken, så Drift & Anlæg kan vurdere mulighederne.  
 

 


