
Referat fra Lokalrådsmøde
Tirsdag den 7. januar 2020,
kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter
Husk evt. afbud til Sanne!!!

Tilstede: Lene, Søren M, Søren K, Mark, Sanne, Kristina, Jesper, Anita
Afbud:

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Vi strammer op på godkend-
else af referat fremover.

2 Sydbank - legitimation Vi sender hver især personlige oplysninger
ind til Sydbank jf. mail fra Sanne om
hvordan vi gør.

3 Gennemgang af reviderede procedure,
arbejdsgruppernes arbejdsopgaver m.v.

Der sendes særskilt bilag rundt

Vi kommentarer på dokumentet i google
drev.
Ligger under administrativ.

4 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

Henrik skal kaldes ind til møde ang.
manglende infoskærme, kursus i
hjemmeside m.m.
Ang. relancering af filmen. Vi skal have
hjælp udefra.
Kristina sender erhvervslisten ud til gruppen.

Vestergade og grus ved Spar ordentlig
belægning tages med på mødet den 5/2.

Vi har indsendt høringssvar i dec. 2019.

Intet nyt. Afventer Esbjerg kommunes udspil
til ny mødedato.

Mark har rykket EK for status. Bolden ligger
hos EK.

Intet nyt.

Samarbejde med spejderne er påbegyndt.
Dato skal snart i Sognebladet.

Intet nyt.

Spørg til vedligehold af stationspladsen til
mødet den 5/2.

Arbejdsgruppen vil stille undrende
spørgsmål til fejning af Nørregade den
29.12.2019. på mødet med Vej og Park den
05.02.20.
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● Byggegrunde/lokalplaner

● Ældre

● Børn & Unge / Skole og institutioner

● Teknik og Bygge – d. 1. maj kl. 10.00-11.30
(deadline 1.4)

● Økonomiudvalget – d. 26. maj kl. 17.30-18.45
(deadline 1.4)

Der er sendt høringssvar og vejnavne er
sendt ind.

Intet nyt.

Intet nyt.

Kristina og Mark deltager.
Tænk over punkter.
Erhvervsjord.
Fremtidstanker for bosætning af forskellige
aldersgrupper i byen. Hvad tænker EK ?

5 Høring af Politik for fritids- og idrætsliv Intet at bemærke.

6 Høring – Ny biblioteksstruktur - Deadline 4. februar
2020

Vi har spørgsmål som Kristina sender ind.
Vi er indforstået med spot i Gørding.

7 Status - Svinefarmsagen Allan har haft møde med nogle naboer og
der er lavet en klage til miljø og
fødevareklagenævnet.

11 Emner til kommende møde: Procedurer for lokalrådet gennemgås.
Ren By

12 Emner til Sognebladet + hjemmeside + infoskærme
Husk deadline til Sognebladet!!!

Vidste du at…….. kan sendes til
Sognebladet som generel info.
Tænk over emner.

13 Evt. Vi skal lave et skriv til Vej og Park ang. vand
på flere veje i og omkring Gørding.
Opfordre borgere til at klage.
Der skal noget ud på FB.

14 Næste møde er 5. februar.
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