
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Onsdag den 9. marts 2022,
kl. 19.00 – 21.00 i hallen

Deltagere: Sanne, Allan, Per, Kristina, Søren, Mark, Trine
Afbud: Birgitte

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
○ 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

Tænketank nedsat med Henrik Vestergaard,
Kasper K., Per og Trine vedrørende en by-app
som supplement til Sognebladet.

Booking af shelters ved spejderhytten: Det giver
bedst mening at lade spejderne varetage
bookinger, så de også har fortrinsret til dem.
Gruppen kontakter spejderne.
Indlæg til Sognebladet om, at stien er færdig og
må bruges - uden hunde. o
Trafik i Nørregade: Status på p-båse er, at der
arbejdes på en løsning

Ren by 3. april. Jesper sender indlæg til
Sognebladet.
Flagalle - Jesper sætter flagstænger op.

Vi har drøftet 1911-bygningen og har spurgt Arne
Nicolaisen om muligheden for en snak. Vi mener,
det vil give god mening at se på 1911-bygningen
og de to tidligere lærerboliger som et samlet
projekt.

3 Borgermøde om den nye Kommuneplanstrategi Mødet afholdes d. 28. marts. Der kommer et
opslag på facebook inden.

4 Info vedr. møde med lokalråd i Gl. Bramming
Kommune
d. 8. marts.

Søren og Jesper deltog i mødet.

5 Møde med Plan - og Byudviklingsudvalget d. 29.
marts

Punkter er indsendt. Hvem deltager? Kristina og
Søren og Allan (hvis han er hjemme). Birgitte
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bliver spurgt.
Præcist tidspunkt følger sammen med dagsorden.
Kristina henvender sig vedr. tillægspunkt - status
på svinefarmsagen.

6 Møde med Økonomiudvalget d. 23. maj Drøftelse af punkter, som skal indsendes inden d.
30. marts:

- p-båse
- Risagervej, etablering af fortov
- forskel på priserne på erhvervsjord i hhv.

Bramming og Gørding
- omfartsvej (kommuneplanstrategi,

linjeføring, økonomi)
-

Hvem deltager?
Kristina har fremsat ønske om, at mødet skal
afholdes her med fremvisning af
trampesti-projektet.

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

Trampesti
Ren by

8 Orientering om Esbjerg Byfond - Valg

9 Evt. Obs på kommunikation i forhold til
mødeinvitationer. De drukner i kanaler som fx
Aula.

10 Næste møde er:

2


