
Dagsorden til Lokalrådsmøde
Mandag den 9. maj 2022,
kl. 19.00 – 21.00 i hallen

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

Pkt
nr.

Dagsorden Referat

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 Nyt fra arbejdsgrupper:
● Branding Gruppen

○ Informationsplatform
○ 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
○ Grønne områder

● Byggegrunde/lokalplaner
○ Status på boligforeningshuse på

Bavnehøj.

● Ældre
○ Status seniorboliger

● Børn & Unge / Skole og institutioner

● Teknik og Bygge
○ Drøftelse af lokalplaner for

Nørregade

● Økonomiudvalget
○ Møde d. 23. maj i Gørding. Hvem

deltager?

To møder vedr. ny informationsplatform for
borgere, foreninger og virksomheder.
Der udarbejdes et diskussionsoplæg, som skal
præsenteres for foreninger.
Der er enighed om, at opgaven med at drive en
evt. platform ikke hører under lokalrådet.

Vi nedlægger infoskærmene inden d. 31/8.
Sponsorer informeres. Møde med Henrik vedr.
annoncer og økonomi - Kristina, Per og Sanne
(efter d. 28. maj)

Trampesti: ro på de sidste 14 dage. Der bygges
møbler.
Shelters - spejderne har lagt dem ind på appen,
så de kan bookes. Ansøgning vedr. kanoplads
afventer svar. Ruteskilte mangler. Det skal
gentages, hvorfor man ikke må have hund med på
stien, og at man skal holde sig på stien.

Trafik i Nørregade: Kristina har rykket for en pris.
Vurderingen på den dyre løsning: 220-230.000 kr.
Vi kan søge midlerne i budgetforhandlingerne i
september.
Flagalle: Jesper sætter flagstænger op og står for
flag torsdag. Lørdag står Birgitte for det og Søren
tager søndag.
Grønne områder: Hvis vi har ideer til områder,
der skal forbedres, så skal lokalrådet mere på
banen. Der har tilsyneladende netop været afholdt
et møde i Vejrup, hvor lokalrådet var inviteret.

Cykelstien langs Aikevej er blevet beskadiget.

Byggegrunde:
Processen er i gang, men det forventes ikke, at
der sker noget før primo-ultimo 2024.

Ældre:
Dialog med jordejere i gang.

Økonomiudvalg:
Mini-tur på trampestien.
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Søren, Jesper og Kristina deltager

3 Esbjerg Kommunes Byfond - Præmiering Solbakken indstilles

4 Orientering om:
● Årsmøde i Erhvervsforeningen
● Boliger til ukrainere
● Møde vedr. strategisk varmeplan i EK
● Møde vedr. ny affaldsplan

Kristina har orienteret om lokalrådsarbejdet i
Erhvervsforeningen.
Henvendelse fra Esbjerg kommune - der
efterlyses boliger til ukrainere. Kristina lægger det
op på Facebook.
Varmeplan: ikke relevant for Gørding
Affaldsplansmøde: mødet afholdtes 12.30 en
mandag og af den grund meldte vi fra.

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

Evt. orientering om hvorfor der ikke må
medbringes hund på trampestien.

6 Drøftelse af arbejdsfordeling og kommunikation
i Lokalrådet.

Vigtigt, at det bliver præsenteret meget tydeligt for
nye, at arbejdet er frivilligt, og at det er i orden, at
man vælger opgaver og møder fra. Man skal
engagere sig i de ting, man interesserer sig for.
Vigtigt med en stille opstart, hvor man snuser lidt
til arbejdet, før det forventes, at man løfter
konkrete opgaver.

7 Evt. Vi skal have lavet en præsentation af, hvad
lokalrådet egentlig laver til Sognebladet.
Ingen huller til flagstænger i Søndergade.

8 Næste møde er: Sommerudflugt  dato?

21. juni
Trampesti og tur rundt i byen. Vi spiser ved
shelterne.
Vi mødes kl. 17 ved shelterne.

2


