
 

 

Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag den 13. marts 2019, 

kl. 19.00 – 21.00 i Gørding Idræts- og Kulturcenter 

Husk evt. afbud til Sanne!!!! 

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

Punkt nr. 
Referat Bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2.  Godkendelse af referat  

 

Godkendt 

3.  Nyt fra arbejdsgrupper: 

 Trampesti 

 

 

 Brandinggruppen 

 

 Vej og Park 

 

 Teknik og Bygge 

 

 Ren by 

 

 

 Trafik i Nørregade (i samarbejde 

med Erhvervsforeningen)/Om-

fartsvejen 

 

 Økonomiudvalget 

 

 Flagallé 

 
 
Der er sendt et skriv til Caroline Hansen da vi 
gerne vil inddrage hende i projektet og ha det 
sat i gang. Vi afventer. 
 

 
 
Skærm fra bageren skal flyttes til et andet 
sted. 
Vi arbejder på filmprojektet. 

 
 

Intet nyt. Har hørt at kommunen er i gang med 
projektering. 
 
 
 
Kristina og Mark deltager i mødet den 5. april. 
 

 
 
Poser er modtaget. 
Mangler at snakke med købmanden om spon-
sorering af pølser m.m. 
 

 

Jane og Søren fra Esbjerg kommune har været 
på besøg. Der vil komme en praktikant og 
tælle biler. 
Bump bliver ordnet. Vi afventer tilbagemelding. 
 
 

 
Se pkt. 4 
 
 
Intet nyt. 
 
 

4.  Dagsorden til mødet med Økonomiudval-

get 

Samme dagsorden som er udfærdiget til teknik 
og byggeudvalgsmødet (har dog fjernet 2 
punkter) 
 

5.  Orientering vedr. Erhvervsforeningen Erhvervsforeningen har også fået tilkendegivel-
ser omkring ønske om at bygge i Gørding. 



Punkt nr. 
Referat Bemærkninger 

Tilsammen har vi 9 tilkendegivelser - 7 på 
Åbrinken og 2 på Rug- 
marken. 
 
Tilkendegivelserne afleveres til borgmesteren 

af erhvervsforeningen på mødet i morgen af-

ten. 
 
Enighed om at samarbejdet skal styrkes mel-
lem erhvervsforeningen og lokalrådet. 
 
 

6.  Møde med Teknik – og Byggeudvalget d. 

5. april kl. 10.00. 

Orientering om dagsorden 

 

Kristina og Mark deltager. 

7.  Certificering af Østergården som senior-

idrætscenter 

Kristina har snakket med kommunen. Der er 

Åbent hus den 12.04. på Østergården. 

Lokalrådet har tilbudt at hjælpe med markeds-

føring på FB m.m. 

8.  Fjernelse af skraldespande 

Mail fra Teknik & Miljø 

Taget til efterretning. 

9.  Grus ved Spar Banedanmark ejer stykket med gruset. 

Vej og Park arbejdsgruppen tager kontakt til 

Banedanmark, for at høre om gruset kan fjer-

nes. 

10.  Skolebestyrelsen på Fortunaskolen Anita læser referatet og orienterer lokalrådet, 

hvis der er noget vi skal handle på. 

11.  Velkomstambassadører Kristina skal stå som velkomstambassadør 

12.  Styrkelse af fællesskab 

 Hvad kan vi gøre? 

Vi vil lave en byvandringsdag. Byens foreninger 

skal inddrages. 

Kristina undersøger om Stafet for Livet bliver 

til noget inden vi finder en dato. 

Sanne er tovholder. 

13.  Emner til kommende møde: 

  

 

 

14. : Emner til Sognebladet.  

Husk deadline….!! 

 

15.  Evt.  

 

Multibanen 

 

 

Skulderklap 

 

 

Henvendelse fra DR Syd 

 

Mødedato ønskes ændret 

 

 

150.000 kr. er i hus. Der skal søges fra flere 

fonde. 

 

Jonna Thuesen vil gerne fortsætte og det får 

hun lov til. 

 

Kort orientering. 

 

Mødet den 9/10 ønskes flyttet.  
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1

4 

Næste møde er mandag d. 8.4.2019  

 
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 

 
 
 


