
 

Dagsorden til Lokalrådsmøde 

Onsdag den 20. februar 2019, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk evt. afbud til Sanne!!!! 

Tilstede: Kristina Schultz, Søren Miene, Henrik Berg, Allan Kristiansen, Søren Fyhn Kristensen, Sanne Borg, Jesper 
Jæger, Mark Jørgensen, Anita Høeg 
Afbud:  

Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Ekstra orienteringspunkter drøftes under 

eventuelt. 

 

2.  Godkendelse af referat  

 

Godkendt 

3.  Økonomi – gennemgang af regnskab for 2018. 

Herunder drøftelse af udgifter til møder i ar-

bejdsgrupper m.v. 

 

Lokalrådet har et underskud på 2.000 kr. 
Ekstra møder afholdes i forlængelse af eller 

før de bookede møder i hallen så vi nøjes 
med 1 booking. 

4.  Ny landdistrikspolitik – Evaluering af Caro-

line Hansens besøg 

 

 

Landdistriktspulje (se separat mail). Dead-

line d. 14. marts 

Kort evaluering af mødet med Caroline Ha-

nen. Sender en tak for hendes besøg. 

Trampestiprojektet skal igangsættes med 

Caroline Hansens hjælp. 

 

Frede Nedergaard orienteres om deadline-

datoen ifht. multibanen. 

 

5.  Møde med Teknik & Byggeudvalget d. 5. 

april kl. 10.00. 

Deadline for indsendelse af punkter er 

mandag d. 11. marts 2019 

Følgende punkter senes til Teknik og Bygge-

udvalget: 

 2 tilbudsordning 

 Byggegrunde 

 Erhvervsgrunde 

Orienteringspunkt: Trafik i Nørregade 

Ønske om info inden påbegyndelse af kloa-

kering 

6.  Faunastriber – se særskilt mail Lokalrådet gør ingenting 

7.  Nyt fra arbejdsgrupper: 

 Trampesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen afholder møde inden den 

13.03. 

Marius Serups legat – hvor stort er det re-

sterende beløb ? 

 



Punkt nr. 
Dagsorden Bemærkninger 

 Brandinggruppen 

 

 

 

 

 Styrkelse af fællesskab 

 

 

 Vej og Park 

 

 

 

 Teknik og Bygge 

 

 

 Ren by 

 

 

 

 

 

 Trafik i Nørregade (i samarbejde med 

Erhvervsforeningen)/Omfartsvejen 

 

 

 Økonomiudvalget 

 

 Flagalle 

 

Har haft møde i dag. Skubber filmprojekt i 

gang. 

Infoskærme og annoncesalg fremmes. 

 

Udsat til næste møde. Tanker tænkes 

 

Kontaktperson hos Vej og Park er udpeget 

og bliver brugt til trafik i Nørregade. Har 

ikke hørt fra projektering i Vestergade. 

 

Se pkt. 5 

 

Ren By foregår den 31. marts. Det undersø-

ges om vi kan få sponsoreret pølser m.m. 

Reminder ud på FB nogle dage før. 

 

2 møder afholdt. Mark er kontaktperson til 

kommunen. 

 

Intet nyt 

 

Der flages den 30. maj 2019. 

8.  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/Face-
book 

 Flere forslag??? 

 

 

 

Punktet udskydes 

Brandingruppen er ansvarlig for at mødere-

ferater sendes til hjemmesiden. 

9.  Orientering 
 

 Generalforsamling i Sognebladet. 
 

 Generalforsamling i Erhvervsforeningen 
 
 

 
 Referat fra møde med Vej & Park 

 
 Opfølgning – workshop om sikker trafik 

 
Danmark Dejligst og div. Nyhedsbreve. 

 
 
20.02.2019. 
 
Kristina er inviteret og laver indlæg om 
hvad vi vil arbejde med de kommende år. 
 

 
Powerpoints er sendt. 
 
 
 
Brandinggruppen tager over. 
 

10.  Fotografering til hjemmeside m.m. (Hvis alle 

kommer, tager vi et nyt billede) 

Alle lokalrødder var tilstede og der blev ta-

get et nyt billede. 
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Dagsorden Bemærkninger 

11.  Emner til kommende møde: 

 Cykelsti (Jernvedvej) 

 Styrkelse af fællesskabet 

 Årshjul. 

 

 

12. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

13.  Evt.  

 

Østergården skal certificeres som senior-

idrætscenter. 

Årsbog – vi skal være obs på deadline, så 

der kommer noget med fra lokalrådet. 

Rundtur i foråret – ikke drøftet. 

Gadetræer/grønne områder – ikke drøftet. 
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Næste møde er onsdag d. 13.3.2019  

 
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 

 
 
 


