
 

Referat Lokalrådsmøde 

Tirsdag den 12. november 2019, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk evt. afbud til Sanne!!!! 

Tilstede:  
Søren Miené, Lene Nyborg, Jesper Jæger, Mark Beier Jørgensen, Allan Kristiansen, Søren Kristensen, Kristina 
Schultz, Sanne Borg, Anita Høeg 
 
 Afbud:  

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Konstituering Formand: Kristina Schultz 

Næstformand: Mark Beier Jørgensen 

Kasser: Sanne Borg 

Sekretær: Anita Høeg 

Medlemmer: Søren Miené – Søren 

Fyhn Kristensen, Allan Kristiansen, 

Jesper Jæger og Lene Nyborg  

 

2.  Fotografering (hvis alle er der) Foto taget. 

3.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt – tilføjelse af få punkter.  

Trafik i Nørregade. 

Tidsfrist for godkendelse af referater 

blev drøftet. 

4.  Godkendelse af referat  

 

Godkendt referat fra 23.09.19. 

5.  Etablering af arbejdsgrupper og diskussion af ar-

bejdsgruppernes opgaver og ansvarsområder 

Arbejdsgrupper blev fastlagt og en 
ansvarlig person blev udnævnt til 
hver gruppe. 

Kristina opdaterer proceduren for 
Gørding Lokalråd. 

6.  Gennemgang af Google drev – hvis man endnu 

ikke har adgang, bedes man have oprettet en g-

mail inden mødet. 

 

7.  Nyt fra arbejdsgrupper: 

 Trampesti 

 

 

 Brandinggruppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vej og Park – bl.a. Status på Vestergade og 

grus ved Spar 

 

 
 

Der har været afholdt møde med Din 

Forsyning. Nyeste plan for trampe-
stien blev præsenteret. 
 
 
 
Står stille efter Kend din By dagen. 

Det er vigtigt at vores film ikke dør. 
Husk at like på de forskellige sociale 
medier. 
 
Stander ved byskilt blev drøftet.  
 
 

 
 
 

Grus:  
Der arbejdes videre med forholdene 
ved Spar. 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknik og Bygge 

 

 Ren by 

 

 

 Trafik i Nørregade (i samarbejde med Er-

hvervsforeningen)/Omfartsvejen 

 

 

 

 Økonomiudvalget 

 

 

 Flagallé 

 

 Styrkelse af fællesskab  

 
Manglende lys i skoven ned mod Spar 
blev drøftet. 
 
 

Vestergade:  

Bom eller andet i enden af stien mod 
Vestergade fra hallen. 
 
 
 
 
Intet nyt. 

 
Intet nyt. 
 
 
 
Kort orientering om status på projek-

tet. Tegninger blev vist og drøftet. 
Der indsendes svar til høringen fra 

Gørding Lokaråd. 
 
 
Intet nyt 
 

 
Intet nyt 
 
 
Intet nyt 

8.  Opfølgning repræsentantskabsmøde – asfalt og 

bomme på stien fra hallen til Vestergade 

Vej og Park-gruppen følger op. 

9.  Svinefarm på Annesmindevej - orientering Der skal være møde den 19/11. 
Allan følger op inden mødet. 

10.  Hundeskov i Aike Plantage – borgerhenvendelse Drøftet. 

Søren M sender svar og informerer 
om at der er hundeområde i Gørding 
og hundeskov i Bramming. 

11.  Asfalt i Søndergade – borgerhenvendelse Vej og Park-gruppen kigger på det og 
bringer sagen videre. Borger skal ori-

enteres. 

12.  Etablering af 3 seniorboliger - borgerhenvendelse Punktet drøftet. Lokalrådet er neu-
trale og Kristina sender svar til bor-
ger. 

13.  Flytning af busstoppested fra Skolegade til Nørre-

gade 

Kristina arbejder videre med sagen. 

14.  Belysning på banegårdspladsen Lys i fortovet virker ikke.  

Punkt til mødet med Vej og Park. 

15.  Emner til kommende møde: 

 Procedurer for Gørding Lokalråd 

 Byvandring Tip Tak 

 

 

16. : Emner til Sognebladet.  

 Beretning fra Repræsentantskabsmøde 

 Billede + konstituering 

 

Husk deadline….!! 

Deadline er den 18.11.2019. 

Anita sender formandsberetning. 

17.  Evt.  

 

Referat skal udsendes senest 8 dage 

efter afholdelse af møde. Anita skriver 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

hvornår hun senest skal have ændrin-

ger retur. Derefter lægges referat på 

hjemmesiden. 

Lokalrådet laver en Tip Tak tur rundt i 

byen til foråret. Sanne finder dato. 

Dato for sommertur – Sanne melder 

ud. 

Mødedatoer for næste år. Sanne sen-

der ud inden julefrokosten 

 Næste møde er mandag d. 4.12.2019 – Julefro-

kost. Bemærk at vi starter kl. 18.00. 

 

 
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 

 
 
 


