
Referat til Lokalrådsmøde
Tirsdag den 12. maj 2020,
kl. 19.00 – 20.00 via Teams

Deltagere: Allan, Søren, Søren, Mark, Kristina, Lene, Jesper, Sanne
Afbud: Ingen ☺

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 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)

Intet nyt

Grus v. Spar. SK har talt med
Entreprenøren og de har givet pris på at
rydde ekst. Grus til siden og påføre
slotsgrus for 3.750. SK har forespurgt
Holst om han kender en måde at skaffe
midlerne på - men har ikke hørt tilbage
endnu. SK undersøger pris for blot grus
med og uden levering i Gørding, så kan
vi evt. selv finde mandskab til at hjælpe
med arbejdet.

Trafik i Nørregade: Mark har skype-møde
med Jane fra forvaltningen denne uge og
håber der kommer lidt skub i tingene
igen.

3. Dialogmøde - Teknik og Miljø
Møde d. 25. maj kl. 16.

Mødet afholdes hos KS. 3 deltagere fra
forvaltningen og SK deltager også. Der
ønskes at lære lokalrådet bedre at kende
og en snak om samarbejdet. Generelt vil
vi påpege at tidlig information fra
forvaltningens side er ønskelig.

4. Eksponering af lokalområdet Det er et projekt som Business Esbjerg
står for og der ønskes cases med
tilflytter-familier. Hvorfor har man valgt at
flytte til mindre samfund? LN tager sig af
dette - evt. fra egen ”case” eller evt. en
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tilflytterfamilie fra Gørding.

5. Orientering
● Kloakering - Bavnehøj
● Særlig pulje fra Friluftsrådet

Bavnehøj - spærring af Risagervej kom
bag på de fleste i Gørding. KS har talt
med Din Forsyning + EK.

Særlig pulje - KS har videresendt info om
denne pulje til Skolen, Børnehaven, GLIF
mv.

6. Emner til kommende møde: Ingen

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

Ingen

8. Evt. Borgerhenvendelse om buskads på
Østparken. Borger henvist til EK Vej &
Park.

9. Næste møde er d. 3/6 kl. 17 er der sommermøde. Touren
går til Endrup+Vejrup og Jesper sørger
for arrangementet ☺ ☺
AK skynder sig hjem til arrangementet.

2


