
Referat Lokalrådsmøde
Mandag den 20. april 2020,
kl. 19.00 – 21.00 via Teams

Deltagere: Mark, Søren M, Søren K, Jesper, Kristina, Sanne
Afbud: Allan K, Lene
Referent: Sanne

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 Drøftelse af sekretærfunktion og valg af referent Det blev aftalt, at vi deles lidt om
sekretærposten indtil
repræsentantskabet. Vi skal alle tænke
over hvem der kunne være potentielt en
ny sekretær fremover - en som også
interesserer sig for det politiske arbejde.
KS indkøber lidt rødvin til Anita som tak
for indsatsen.

3 Nyt fra arbejdsgrupper:
● Branding Gruppen

○ Salg af annoncer
○ Plan for relancering af film
○ Drift af infoskærme

● Vej og Park
○ Vestergade
○ Grus ved Spar
○ Busstoppested
○ Trampesti
○ Trafik i Nørregade (i samarbejde med

Erhvervsforeningen)
○ Omfartsvej
○ Ren By
○ Flagallé
○ Belysning på Stationspladsen
○ Fejning

● Byggegrunde/lokalplaner

● Ældre

● Børn & Unge / Skole og institutioner

● Teknik og Bygge – d. 26. maj kl. 17.00-18.30 (NY
DATO)

● Økonomiudvalget – d. 12. august kl. 17.30-18.45
(NY DATO)

Branding-gruppen holder Corona-fri.
Lene genoptager salgsarbejdet når der
mere normale tilstande.
Der har været en aften med undervisning
i brug af hjemmeside og info-skærme.
Alle info-skærme er i brug og har positivt
indtryk af skærmen i pizzaria.

Vej&Park - se referat fra mødet med
forvaltningen. SK og SM deltog i mødet.

Ren By - aflyst i april pga Corona. KS
laver opslag på fb at alle opfordres til at
tage en pose med sig rundt på gåture og
selv samle affald ligesom
grundejerforeninger opfordres til at tage
de områder som de ”plejer”.
Opslag fornyes efter sommerferien så
der er pænt til konfirmationerne.

Trampesti, SK har lavet opdatering til LK.

Melding fra flere fonde hvor der er søgt
fondsmidler er, at der skal foreligge
dispensationer, aftaler med lodsejere mv
for at der kan tildeles fondspenge. Det er
således det næste omfattende arbejde
der skal igang. Gruppen arbejder videre.

Øvrige punkter - intet nyt
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4. Klimatilpasninger i Esbjerg Kommune Der er sendt info rundt fra EK.
Idegrundlag ligger klar til indstilling til
byrådet om at lade gå videre i offentlig
høring.

5. Dialogmøde - Teknik og Miljø
Mødet afholdes d. 25. maj kl. 16 i Gørding Idræt - og
Kulturcenter

KS undersøger dagsorden og ellers
hilser vi dialogmødet velkommen.
Drøftes på næste LK møde

12. Emner til kommende møde: Dialogmøde - Teknik & Miljø d. 25/5 kl.
16 i Gørding Idræts- og Kulturcenter

13. Emner til Sognebladet + hjemmeside + infoskærme
Husk deadline til Sognebladet!!!

Ren By - opfordring til selv at gå med
skraldeposen på fb gentages i
sognebladet

14. Evt. Ingenting

15. Næste møde er d. 12/5 12/5. SK indkalder via teams men
forhåbentlig kan mødet gennemføres i
hallen. KS laver dagsorden.
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