
 

Dagsorden til Lokalrådsmøde 

Mandag den 28. januar 2019, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk evt. afbud til Sanne!!!! 

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

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt – 2 punkter 

under eventuelt tilfø-

jet.  

Erhvervsforenin-

gen/Esbjerg Kom-

mune 

Underskriftsindsam-

ling Vestergade 

2.  Godkendelse af referat  

 

Godkendt med små-
rettelser som sendes 
direkte til Anita 

3.  Ny landdistrikspolitik 

Følgende punkter skal drøftes inden Caroline kommer jf. 

punkt 4 

1.       Hvilken rolle skal inddragelse og samarbejde spille? 

2.       Hvilken rolle skal bosætning og attraktive levevilkår spille?    

Og hvad er efter jeres mening ”attraktive levevilkår”? 

3.       Hvilken rolle skal servicefunktioner spille? 

4.       Hvilken rolle skal erhvervsudvikling spille? 

5.       Hvilken rolle skal kultur, natur og fritidsliv spille? 

6.       Hvilken rolle skal turisme og kulturarv spille? 

Lokalrådet diskuterer 

alle 6 punkter inden 

Ann Caroline ankom-

mer. 

Ann Caroline præsen-

terer sig selv og ud-

over at være fundrai-

ser for lokalråd og for-

eninger i kommunen 

skal hun også deltage 

i arbejdet med at ud-

arbejde den nye land-

distrikspolitik. Derfor 

efterspørger hun vig-

tige punkter ift politik-

ken (et arbejde hun 

har overtaget fra Je-

sper Larsen) 

Det bliver meldt til 

Ann Caroline at effek-

tive og alene-tid med 

de forskellige udvalg 

og forvaltninger er 

vigtige. For meget 

spildtid pt med de an-

dre lokalråds proble-

matikker. 

 

4.  Kl. 20.00 - Besøg af ny fundraiser ved Esbjerg Kommune Ann 

Caroline Hansen 

Se mail fra Caroline om hendes tanker om mødet. 

 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

5.  Nyt fra arbejdsgrupper: 

 Trampesti 

 Brandinggruppen 

 Styrkelse af fællesskab 

 Vej og Park 

 Teknik og Bygge 

 Ren by 

 Trafik i Nørregade (i samarbejde med Erhvervsforenin-

gen)/Omfartsvejen 

 Økonomiudvalget 

 Flagallé 

Udsat 

6.  Udkast til procedurer 

 

 Godkendelse/rundsending af referater 

 Fordeling af information 

 ”Regler” for respons på mails? 

 Møder i arbejdsgrupperne – I forbindelse med møderne? 

 Onedrive (Dropboks) 

 Opdatering af hjemmeside/infoskærme/Facebook 

 Flere forslag??? 

 

 

 

Udsat 

7.  Danmark Dejligst og div. Nyhedsbreve. . 

8.  Fotografering til hjemmeside m.m. (Hvis alle kommer, tager vi et 

nyt billede) 

Henrik og Anita var 
fraværende – derfor 
intet foto 

9.  Emner til kommende møde: 

  

 

 

10. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

11.  Evt.  

 

 

1

4 

Næste møde er Onsdag d. 20.2.2019  

 

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 

 
 
 


