
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Mandag den 25. januar 2021,
kl. 19.00 – 20.00 via Teams

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

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Ok

2 Nyt fra arbejdsgrupper:
● Branding Gruppen

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

● Vej og Park
○ Vestergade
○ Trampesti
○ Trafik i Nørregade (i samarbejde med

Erhvervsforeningen)
○ Omfartsvej
○ Ren By
○ Flagallé
○ Belysning på Stationspladsen
○ Borgerhenvendelse - fortov Risagervej

● Byggegrunde/lokalplaner

● Ældre

● Børn & Unge / Skole og institutioner
○ Etablering af vuggestue

● Teknik og Bygge

● Økonomiudvalget

Lene arbejder lidt med salg af annoncer.
Ellers afventer gruppen tilføjelse af nye
lokalrødder

Vestergade: Se pkt. 5
Trampesti: KS kontakter Skjern Bank, JJ
sydbank og ASK SparNord
Der arbejdes på jordfordeling og
finansiering mv. Alle lodsejere har
tilkendegivet deltagelse.
Har haft møde med spejderne omkring
placering af shelters mhb
miljøgodkendelse.
Trafik i Nørregade: KS mangler svar fra
Søren Heide om etablering af flere
p-båse i forbindelse med
kloakseparering.
Ren By: JJ undersøger. Evt. en light
udgave.
Belysning Stationspladsen: tages med til
teknik og byggeudvalget
Borgerhenvendelse fortov Risagervej:
Tages med til teknik og byggeudvalget.
Byggegrunde Baunehøj: KS undersøger
status hos EK
Ældre: intet
Børn&Unge: stilhed omkring etablering af
vuggestuen

3 Dialogmøde med Teknik - og Byggeudvalget Møde d. 26. april
KS laver forslag til mødepunkter.
Udarbejdes indenfor 3 dage.
Fortov på Risagervej
Stationspladsen, lys-vedligehold, p-båse
Overfladevand på Engvej.. SK laver
oplæg til KS. Klimasikring de øvrige
steder.
Hvordan ser lokalplaner ud for
Nørregade/midtby - hvordan sikres byen
en vis æstetik på nybyg og ombyg. ASK
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laver formulering til KS.
Påpege at der på blå liste med
projektliste er flere/andre punkter i
Gørding
Erhvervsjord?

4 Henvendelse fra Sundheds - og Omsorgsudvalget Se mail.
Fokuspunkt: ældre/seniorboliger -
fastholdelse af de ældre i byen.
Bynær udvikling.
KS meddeler at vi ønsker at mødes med
dem.

5 Stjernehøring - Vestergade Se mail. Arbejdet planlagt til 3. kvartal
2021

6 Repræsentantskabsmøde
● Nye lokalrådsmedlemmer
● CV19 forholdregler
● Ordstyrer/Revisorer/suppleanter
● “Ukrudtsbanden - skal vi smide den ud til

drøftelse?

KS spørger Trine Ramsing om hun er
interesseret i at deltage i en af
arbejdsgrupperne.
Forventer repræsentantskabsmøde i
april, maj eller juni med formelt valg.

7 Emner til kommende møde: Ad hoc

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

Ingen

9 Evt.

10 Næste møde er:
● Repræsentantskabsmøde?
● Konstituerende møde?
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