
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Onsdag den 25. august 2021,
kl. 19.00 – 21.00 i hallen

Deltagere: Lene, Per, Søren, Mark, Jesper, Kristina, Trine
Afbud:  Allan

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt

1.a Gennemgang af procedurer og fordeling af
arbejdsopgaver/grupper

Forslag om, at bilag lægges i drevet -
ikke kun i mail. Det overvejes.

Arbejdsgrupper:
Ældre: Sanne
Børne/unge/skole/institutioner: Trine
Vej/park: Søren og
Omfartsvej: Kristina
Trafik i Nørregade: Mark, Jesper, Allan
Trafik i Vestergade: Mark og Søren
Trampesti: Søren, Jesper, Allan, Per
Ren by / flagalle: Jesper
Biodiversitet: Lene
Branding: Sanne, Lene, Trine
Byggegrunde/lokalplaner/bosætning: Per
og Kristina



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
○ Borgerhenvendelse - Cykelsti Jernvedvej

● Byggegrunde/lokalplaner

● Ældre
○ Møde vedr. seniorboliger

● Børn & Unge / Skole og institutioner
○ Henvendelse vedr. hytte på “Byggeren”

● Teknik og Bygge
○ Opfølgning på møde
○ Drøftelse af lokalplaner for Nørregade

● Økonomiudvalget

Ikke noget nyt pga corona.

Vi skal undersøge muligheden for et
supplement/alternativ til info-skærmene.

Trampesti:
Materialer leveret. Fredag d. 3. og d. 10.
hjælper Gynter Thomsen med at bygge
shelters. Ansøgning om byggetilladelse
er hos Esbjerg kommune. Møblerne
kommer i løbet af vinteren.
Kanoplads - tidligst næste forår. En stor
del af fondsmidler er udbetalt, resten på
vej. Landmåling på vej.

Trafik i Søndergade:
Borgerhenvendelse som er kritisk overfor
fartdæmpende foranstaltninger. Kristina
svarer, at der arbejdes på forskellige
løsninger.

Omfartsvej:
Drøftes videre med Erhvervsforeningen.
Kan blive aktuel, når arbejdet i
Nørregade er afsluttet.

Byggegrunde og lokalplaner:
Afventer tilbagemelding fra kommunen.
Kristina følger op.

Ældre - nu
byggegrunde/lokalplaner/bosætning:
Møde afholdt vedr. seniorboliger. Der er
formidlet kontakt mellem grundejere og
kommunen.
Ide: kontakt Vejen Boligselskab

Ældre:
Materiale fra Ældresagen til Sanne.
Henvendelse vedr. cykelstiens overgang,
som er ret høj og dermed
uhensigtsmæssig for kørestole og
cyklister.
Belægning på stistykket langs banen og
stien forbi Tømmerhandlen ligeledes
uhensigtsmæssig.
Kristina følger op.

Børn/unge:
Skolen søger en fond om midler til en
hytte på byggeren og vil gerne have
Lokalrådet til at bakke op.



3 Kommuneplanstrategi Vi skal være obs på, at den kommer i
høring, og vi skal afholde et borgermøde
- indrettet med små afdelinger, hvor vi
kan modtage input.

4 Vælgermøde Forespørgsel om vi vil afholde
vælgermøde i Gørding.
Vi har ikke økonomi til det, men vil gerne
være behjælpelig med evt. formidling af
annoncer eller lign.

5 Visionsrundtur - Esbjerg Byråd Opsamlingsmail sendt ud

6 Møde med lokalrådene i gl. Bramming Kommune tirsdag
d. 5. oktober i Darum.

Punkter:
seniorboliger
biodiversitet
(Bramino)

7 Orientering
● PhD forsvar .
● Hæveautomat - henvendelse fra pizzariaet
● Biblioteksspot og Lindegården
● Møde om biodiversitet

Mails sendt ud om PhD og biodiversitet.

Kristina kontakter Mette Marie Thomsen
vedr. biblioteksspot - formidler kontakt,
så de ældre kan blive bedre til at bruge
spottet.

Lene svarer, at vi ikke har økonomi til
den type arrangementer.

8 Emner til kommende møde Info-skærme/hjemmeside

Evt. møde med Erhvervsforeningen

Repræsentantskabsmøde
Søren K, Lene, Sanne, Allan

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

Tak for flag

10 Næste møde er: 20. september
14. oktober
3. november - rep.skabsmøde
9. november - konstituerende møde
9. december - julefrokost


