
 

Dagsorden til Lokalrådsmøde - Referat 

Mandag den 23. september 2019, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk evt. afbud til Sanne!!!! 

 Tilstede: Kristina, Søren K, Henrik, Allan, Mark 
 Afbud: Anita, Jesper, Sanne, Søren M 

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat  

 

Mindre justeringer, som ordnes af Kri-
stina  

3.  Nyt fra arbejdsgrupper: 

• Trampesti 

• Brandinggruppen – bl.a. film, Phd. om bran-

ding 

• Vej og Park – bl.a. Status på Vestergade og 

grus ved Spar 

• Teknik og Bygge 

• Ren by 

• Trafik i Nørregade (i samarbejde med Er-

hvervsforeningen)/Omfartsvejen 

• Økonomiudvalget 

• Flagallé 

• Styrkelse af fællesskab  

TR, nyt design oplæg/tanker er nedfæl-
det – stadig on-going. Kan shelters incl? 
Involvering op til spejderne? 
BR: Brandingfilm klar og det er beslut-
tet, at den skal tekstes. Forslag til ph.d. 
interview fundet. 
VoP: Afventer af der kan indsendes 
forslag om forbedring af Vestergade, for 
stykket der samler stisystemet, her 
fortovsforbedringer. 
TiN: Der forventes, at granitkanter fjer-
nes i de hævede flader, på strækningen 
uden vigepligt, engang efter ”høst”.  
 

4.  Kend din by-dag Kristina sender mail med både beman-
dingsplan(14-17) for stand og mere info 
rundt. Mark laver PP.  

5.  Apoteksudsalg – Spar 

Orientering om at ordning er opsagt af Spar pr. 

30.09.2019. 

Kan maksimalt ende med 45kr for privat 
levering. 

6.  Hundeskov i Aike Plantage – borgerhenvendelse Udsættes til næste møde 

7.  Nyt fra Ann Caroline Hansen, fundraiser, Esbjerg 

Kommune 

• Pulje til lokale projekter 

• Invitation til landsbytopmøde 

Ingen projekter klar 
Ingen deltagelse 

8.  Udstykning – Nyt boligområde ved Åbrinken - drøf-

telse 

Svar: Fint, men vi vil sikre os, at grun-

dende ikke er under 900m2, vi ønsker, 

at der tilføjes ca. grundstørrelser. Mark 

laver svar. 

9.  Svinefarm på Annesmindevej - orientering Lokalråd har indsendt høringssvar. Nog-

le naboer har også indsendt. Der tages 

yderlige kontakt til politikere. 

10.  Fælles møde med lokalråd fra Gl. Bramming Kom-

mune 

07-oct-2019 

Anita sørger for kaffe og lokale. Kristina 

bestiller kage. 

Møde kl. 18.00. 

 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

11.  Repræsentantskabsmøde/valg 

06-nov-2019 

Anita skal sende indkaldelse ud til re-

præsentantskabsmøde. Sognebladet + 

foreninger. 

12.  Emner til kommende møde: 

• Hundeskov i Aike Plantage – borgerhenvendelse 

 

 

13. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 07-oct-2019 

 

14.  Evt. skolebestyrelse 

Planstrategi 2022-2034 høringssvar er godkendt 

 

Lokalrådet undrer sig over forløbet med 

skolebestyrelse supplering, der tages 

yderligere kontakt. 
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Næste møde er mandag d. 7.10.2019 – fællesmøde med 

lokalråd  i Gl. Bramming Kommune 

 

 
Vedlagt liste over kontakter til forvaltningerne: 
 

Kontaktliste for 

lokalrådene 161128.docx
 

 
Trampesti og kanoholdeplads: 

Trampesti oplæg 

17.03.2017.pdf

Åplads 140624.mini 

pdf.pdf
 

 
Omfartsvej: 

fakta ark omfartsvej 

Gørding revideret 07032016.docx
 

 
Gørding Lokalråds vedtægter: 

Vedtægter for 

Gørding Lokalråd.pdf
 

 
 

 

Med venlig hilsen  

Kristina Schultz 

 
 
 


