
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Tirsdag den 23. februar 2021,
kl. 19.00 – 20.00 via Teams

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

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
○ 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

Intet nyt. Steen Egegaard og Daniel
afventes

KS undersøger om seperat kloakering
generer sti-etablering på Vestergade.

Gruppen arbejder roligt derudaf. Har
modtaget 25.000kr fra Skjern Bank, JJ
arbejder med sydbank. ASK arbejder
med tegninger på møbler ved
kanooptagningspladsen. SK forsøger at
få fat i pengene fra Marius Serups Fond.
Lodsejer Søren Nielsen har meldt fra.
Alternativ rute er mulig men håber at
Søren Nielsen ombestemmer sig.
Håber at dispensationer/tilladelser
kommer på plads så projektet kan gå
igang i maj.

Ren By - Naturfredningsforeningen har
indsamling 17-18. april. Afventer
Covid-19 situationen.

3 Borgerhenvendelse - cykelsti på Jernvedvej Tages med på møde med teknik/miljø.

4 Mail fra Caroline bl.a. vedr. fonde KS laver mail til repræsentantskabet om
mulighederne omkring fondsansøgning

5 Digitalt borgermøde om sektorplan for park, skov og
friluftsliv

KS deltager og lægger på facebook idet
det er et borgermøde

6 Møde med Økonomiudvalget d. 19. maj 2021 kl. 17.30 Deadline for indsendelse af punkter er d.
14.april.
Venter til næste år med besøg i Gørding.
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KS spørger repræsentantskabet om de
har udfordringer/inputs til
økonomiudvalgsmødet.

1. Byudvikling i fremtiden
2. Klimasikring - afvanding på

vejene
3. Udredning af Baunehøj
4.

7 Emner til kommende møde: Punkter til mødet med økonomiudvalget

Lokalplaner gennem byen .. drøftes forud
mødet med Teknik/Miljø

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

8. marts deadline til Sognebladet. JJ
undersøger med Lilian i forhold til Ren
By. Søren laver noget omkring
Trampesti-projektet

9 Evt. SB sender referater til HV som mangler
på hjemmesiden. Læses igennem inden.

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

Udsættes
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