
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Onsdag den 2. februar 2022,
kl. 19.00 – 21.00 i hallen

Deltagere: Birgitte, Per, Sanne, Søren (på Teams), Mark, Kristina
Afbud: Allan, Jesper, Trine

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev 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
○ Fortov Risagervej
○ Cykelsti - Jernvedvej
○ Lys i Verdensskoven - Sanne

● Byggegrunde/lokalplaner

● Ældre
○ Status seniorboliger

● Børn & Unge / Skole og institutioner

● Teknik og Bygge
○ Drøftelse af lokalplaner for

Nørregade

● Økonomiudvalget

Trampesti er færdiglavet d.d. Gruppen har sat
pæle af til kanooptagningspladsen, og snakket
med kommunen. Søren arbejder på en mere
detaljeret beskrivelse til kommunen. Projektet skal
i 2 x 4 ugers høring, men der er en chance for at
kanooptagningspladsen kan etableres til sommer.
Byggetilladelsen til borde/bænkesæt på
opholdspladsen er modtaget.

Vi har fået henvendelse fra Forsamlingshuset. De
er blevet kontaktet af kommunen vedr. en
beskadiget pullert i fortovet ved Forsamlingshuset.
Umiddelbart mener kommunen at det er
Forsamlingshuset der skal reparere den, da den
står på deres grund. Kristina har kontaktet EK for
at få en nærmere forklaring. Vi afventer svar.

Per har kontaktet politiet vedr. Risagervej. De vil
sammen med kommunen gennemgå strækningen.
Vi håber at det kan sætte skub i processen med
en løsning. Per følger op.

Vi har omsider fået svar på dele af vores
spørgsmål, som vi sendte ind før sommerferien til
Teknik og Miljø. Flere små ting vil blive ordnet,
men vi mangler også stadig svar på mange ting.
Se særskilt opfølgning, der sendes rundt pr. mail.

4 Borgermøde om den nye Kommuneplanstrategi Vi drøftede mødeformen, og blev enige om at
indkalde via Sognebladet til et møde, hvor
borgerne kunne møde op, hvis de har input til et
høringssvar om kommuneplanstrategien. Mødet
bliver med tilmelding af hensyn til planlægning. Vi
vil gerne holde fokus på de overordnede ting.
Senere ønsker vi så at holde et decideret
borgermøde, hvor idéer til specifikke ting kan
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drøftes. Evt. i forbindelse med revidering af
mellembyplanen.
Vi rykker mødet lidt i forhold til oprindelig plan, da
kommuneplanstrategien er i høring til d. 3.april.
Ny mødedato er d. 21. marts. Kristina undersøger
hvornår der er overordnet borgermøde i Vejrup
arrangeret af Esbjerg Kommune.

5 Møde med Plan - og Byudviklingsudvalget Kristina indsender punkter. Mange af punkterne er
gentagelse fra sidste år. Vi spørger også til prisen
på erhvervsjord. Der går rygter om at prisen på
jorden er væsentlig højere i Gørding end i f.eks.
Bramming.

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

7. Evt.

8
Næste møde er:
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