
 

Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag den 12. december 2018, 

kl. 18.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat  

 

Godkendt tidligere pr. mail. 

3.  Årshjul og informationer til nye medlemmer Årshjulet sendes rundt. Der var en 

generel orientering om pressehånd-

tering og sociale medier. Hvis man 

kontaktes af pressen, henvises til 

formand og dernæst næstformand. 

Vær varsom med at love at lokalrå-

det tager sig af sager på sociale 

medier. Henvis i stedet for til lokal-

rådets mailadresse, som kan findes 

på www.goerding.dk.  

4.  Byvandring med Erhvervsforeningen 

 

Der er sendt mail til Jesper Egegaard med 2 mødefor-

slag.  

 

 

Vi afventer Erhvervsforeningen. 

5.  Teknik – Byggeudvalget inviterer til seminar om tryghed 

og sikkerhed i trafikken d. 23. januar 2019. 

Invitation kommer senere. 

Invitation er sendt ud. 

Jesper, Søren M. og Kristina delta-

ger.  

6.  Invitation til det årlige møde med Teknik & Byggeudval-

get. 

Mødet afholdes fredag den 5. april kl. 10.00-11.30 i mødelo-

kale 1, 2. sal, Esbjerg rådhus, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. 

Følgende lokalråd er inviteret til mødet med 3 repræsentanter 

fra hvert lokalråd: Grimstrup Lokalråd, Endrup Lokalråd, Gør-

ding Lokalråd og Vejrup Lokalråd. 

Byrådssekretariatet indkalder særskilt punkter til mødet. 

Tilmelding til mødet skal ske til t-m@esbjergkommune.dk med 

oplysning om deltagernes navne senest en uge før mødet. 

Blot orientering til kryds i kalende-

ren. Invitation kommer senere.  

Idéer til emner: 

 Kloakseparering 

 Kommunikation generelt 

 

7.  Invitation til informations og dialogmøde med Vej & 

Park Bramming 2019 
 
Mødet afholdes tirsdag 22. januar 2018, kl. 16.30 til ca. 18.30 
Mødested: Mødelokale 1, Bramming Bibliotek, Sct. Knuds Alle 
2, 6740 Bramming 
 

Der var deadline for indsendelse af punkter d. 3. december, 
men jeg har fået udsættelse, så vi kan nå at drøfte punkterne.  
 

Søren og Mark laver forslag til 

punkter. Kristina sender dem ind til 
forvaltningen.  
 
Punkter: 

 Hævet flade i Vestergade 
 Kontaktperson  - Nørregade 

 Landsbypedelordning? 

http://www.goerding.dk/


Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

8.  Fotografering til hjemmeside m.m.  

9.  Emner til kommende møde: 

  

 

I er meget velkomne til at sende 

punkter. 

10. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 Konstituering 

  

11.  Evt.  

Gørdinglund 

 

Høringsmateriale sendes rundt.  
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Fremtidige møder 

Sanne har lavet et udkast til mødekalender for 2019. 

 

 

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 

Formand for Gørding Lokalråd 

 
 
 


