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Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 5. november 2013 i Gørding Idræt – og Kulturcenter 

 

1) Valg af skriftsfører og 2 stemmetællere 

Kristina Schultz blev valgt som skriftsfører 

Anette Nicolaisen og Hans Erik Andersen blev valgt som stemmetællere. 

2) Valg af ordstyrer 

Frede blev valgt som ordstyrer, og erklærede repræsentantskabsmødet for lovlig indvarslet. 

3) Registrering af fremmødte repræsentanter 

Allan Kristiansen (Træningscenteret), Jonna Thuesen (Birkevænget/Pilevænget), Annette Nicolaisen 

(Kulturparaplyen), Frede Nedergaard (Åbrinken), Marianne Jensen (Husholdningsforeningen), Inge 

Johansen (husholdningsforeningen), Per Johansen (Hallen), Tine Boysen (Farveladen), Laurs Kallehauge 

(Risagerlund), Inge Lauridsen (Indre Mission), Kim Rasmussen (Erhvervsgruppen), Hans Kurt Jahris 

(Kulturparaplyen), Erik Jørgensen (Menighedsrådet), Henning Kristensen (Lindegården), Holger Svenning 

(Østparken), Jette Svenning (Hallen), Gurli Jensen (Østergårdens Venner), Kristina Schultz (G.L.I.F)  

4) Formandens beretning 

Gørding Lokalråd har siden sidste repræsentantskabsmøde været i gang med flere forskellige projekter og 

derved også tage beslutninger, om hvad vi mente kunne være godt for Gørding by og opland.  

Gørding Lokalråd, konstituerede sig med genvalgte medlemmer, hvilket med-virkede til at vi hurtig var klar 

til de nye udfordringer der bød sig, idet vinter-vejret satte ind og byfornyelsen af Nørregade igen gav 

anledning til ”udfor-dringer”. Dette blev efterfølgende løst i et tæt samarbejde med Esbjerg kom-mune og 

borgere der bl.a var meget afhængig af, at de kunne komme i gen-nem byen med deres maskiner m.m. Vi 

har herefter lovet os selv – at vi ikke længere siger ok, til anlægsprojekter i Nørregade, når vinteren 

nærmere sig…!! 

”Fælles front mød øst” – i et tæt samarbejde med Vejrup Lokalråd og Esbjerg kommunes 

bosætningskoordinator, med det formål at gøre opmærksom på vores byer, som gode bosætningstilbud til 

evt. kommende medarbejder på Danich Crown. Pjece er på vej til udlevering til samtlige medarbejder, der 

søger job på det nye kreaturslagteri i Holsted. 

Nedrivning af Gørding stationsbygning – har vi indsendt et høringssvar der be-lyser, at vi har forsøgt at 

finde anvendelse af bygningen, hvilket ikke lykkes og derved har vi meddelt Esbjerg kommune, at vi mener 

at stationsbygningen kunne nedrives. Vores indsendte høringssvar har efterfølgende lagt op til, at der 

ønskes etableret et ”venterum”, samt offentligt toilet på området.  

Der er i forbindelse med Mellembyplanen for Gørding, indkaldt til et følgegrup-pemøde vedr. 

Stationspladsen, den 12. november 2013. Gørding Lokalråd har aftalt med borgere om deltagelse i gruppen, 
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med henblik på at de som byens borgere kan give deres mening tilkende om oplægget, et projektet som vi 

længe spændt har ventet på. 

Dialogmøde med Vej og Park – her medbragte vi bl.a ønske fra borgere om hastighedsdæmpende 

foranstaltninger ved Sdr. Lourupvej og Vestergade, hvilket Vej & Park har medtaget i ”Kataloget over 

mulige sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2014”. Derudover belyste vi parkeringspladsen ved hallen, 

at der ønskes renovering / fornyelse af asfalt m.m. Området hører ind under skolen og hallen matrikel og 

derved ikke under Vej & Parks budget.  

Verdensskoven – i samråd med landskabsarkitekts Steen Gelsing, v/. Esbjerg kommune, er der nu 

udarbejdet et flot oplæg der bl.a. relaterer til navnet ”Verdensskoven”. Et projekter der på sigt, kan 

arbejdes videre med.  

Mountainbikebane, Byhave og stiforbindelse ved Gørding skole – et delprojekt i Mellembyplanen. 

Mountainbikebanen blev i samarbejde med Esbjerg kommune og mange frivillige fra Gørding 

der er til glæde for skoleeleverne, byens, kommunes og omegnens motionister. Stedet blev indviet lørdag 

den 26. oktober 2013.  

Byhaven – trækker desværre ud, i det den kan have indflydelse på bygningerne Nørregade 70 og 74, i 

forhold til deres anvendelse. Byhaven har i dag den 5. november 2013, igen været på udvalgsmødet og 

efterfølgende er der nu besluttet at den iværksættes.  

Stienforbindelsen ved Gørding skole er etableret, med bue og en flot belysning, der medvirker til at 

forbinde stierne i området, samt til det store grønne område der ligger vest for skolen. Dette er som ”oase” 

i området, der indeholder skolens ”Tingsted”, frugthave, løbebane, byggelegeplads og nu en meget flot 

udfordrende mountainbikebanen. 

Mødet med Økonomiudvalget – Erhvervsjord, Omfartsvej og elektrificering, Farlig skolevej, Byporte, Børn 

og Unge i Gørding, Bogbussen, Nørregade 70 og 74, samt orientering til Lokalrådet, hvilket var vores 

punkter på dagsorden.  

Vi oplevede på mødet, at vi fik tingene belyst og at der blev lyttet til vores ideer og tanker for Gørding. I den 

kommende kommuneplan er der, afsat arealer til erhvervsjord nord for Gørding, der er reserveret areal øst 

om Gørding til omfartsvej, skolevejen er med i de sikkerhedsfremmede foranstaltninger i 2014, 

Aldersintegreret institution er ønsket og hørt, men pt. kan dette ikke realiseres inden for de vedtagne 

rammer, forslag om ens model for Byporte i hele kommunen har vi videre bragt, bogbussens tider udvides 

ikke, men mindre bogbus er til rådighed og kan bestilles til at besøge institutioner, samt lovede 

Økonomiudvalget, en opstramning på at Gørding Lokalråd orienteres og høres inden kommunal service 

ændres / ophører m.m. 

Børn og Unge og Nørregade 70 og 74 - gav anledning til at Økonomiudvalget bad os komme med oplæg til 

anvendelse af bygningerne m.m. Gørding Lokal-råd samlede relevante aktører fra Skole, Ungdomsklub, 

Sognearkiv, Lokal politik og Splinten m.m. med henblik på, at udarbejde og indsendt et idehøringssvar på 

anvendelse af bygningerne. Forslaget gik bl.a ud på, at man kunne benytte det samlede areal hvor skole og 

hal er placeret, som et fælles ”borgerområde”, for børnene, de unge mennesker, de voksne og modne 



3 
 

borgere. Oplægget tog udgangspunkt i den nye skolereform, hvor der bl.a. lægges op til flere aktiviteter på 

skoleområdet. Ved at sammenbygge skolens SFO med en ny integreret fritidsklub / ungdomsklub mod nord 

i skolegården, samt anvende bygningen Nørregade 70, som ungdomshybel, mener vi at kunne tilgodese 

mange af de behov der er i området. Nørregade 74 kunne benyttes til Gørdings sognearkiv, der bl.a kunne 

indgå som undervisningssted m.m. for skoleelever og forsat som en mere synlig vidensbank for byens 

borgere m.m. Skolebygningen fra 1911 foreslog vi nedbrudt, da den er i en meget dårlig stand, samt 

forholdsvis meget dyr at renoverer såfremt den skal kunne anvendes til f.eks fritidsklub og ungdoms.   

Mellembyplanen – er politisk behandlet og godkendt i Byrådet og projekterne er begyndt at blive synlige. 

Der har været nedsat følgegruppe i forbindelse med Mountainbikebanen, stiforbindelse ved skolen og 

byhaven, og næste føl-gegruppe er nu etableret til Stationspladsen. Mellembyplanen for Gørding føl-ges og 

afsluttes efter planen i 2016. 

På det sidste har vores udfordringer bl.a. været i Brandingprojektet, hvor der er bevilliget LAG midler, men 

udfordringen består i at financierer vores 50 % andel af projektet. 

Ligeledes er det også ”Valg år” for de folkevalgte repræsentanter, til en ny 4 årig periode i Lokalrådet, samt 

afholder vi sammen med Vejrup Lokalråd, et vælgermøde for alle de opstillede partier til Byrådet, mødet er 

den 7. novem-ber 2013, i Gørding Forsamlingshus. 

Igen har det været et spændende år i Gørding Lokalråd, et år med mange gode og interessante 

udfordringer, der har krævet at vi stod sammen om at få de mange opgaver til at nå sammen i en større 

helhed.  

Vi har igennem årene også haft glæde af den indsats, to meget dygtige og kompetente folkevalgte 

Lokalrådsmedlemmer, der hver især har ydet en stor indsats i Gørding Lokalråd. De har nu begge valgt at 

overlade pladsen til nye folkevalgte, der kan komme ind og afprøve deres viden og arrangement i et godt 

 

TAK til Gørding Lokalråd for jeres måde, at være på og den store indsats i årets løb.  

TAK til borgene i Gørding, for jeres måde at møde os på og for den tillid I har vist os.  

TAK til Esbjerg kommune, for det gode samarbejde igennem årets løb.  

Mange TAK til Steen Brorsen for dine 2 x 4 årig periode i Gørding Lokalråd, du har med dit store viden og 

overblik på området, været med til at gøre en kompetent og kæmpe forskel for Gørding Lokalråd i gennem 

årene.  

Mange TAK til Allan Elsted Hansen for din 4 årig periode i Gørding Lokalråd, du har beriget og belyst os med 

din store viden på rigtig mange områder.  

På Gørding Lokalråds vegne.  Mange TAK hver især, for jeres indsats. 

Kommentarer til beretningen: 
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Jørn Schultz fortalt at Byhaven har været behandlet på møde i Plan – og Miljøudvalget, og er blevet 

godkendt. 1911-bygningen er drøftet. Bygningen er ikke med i nuværende budget, men er sendt videre i 

Økonomiudvalget for beslutning om, om den skal renoveres eller rives ned. 

Jørn Schultz orienterede desuden om, at lærerboliger ikke kan sættes til salg så længe Klubben ligger i den 

ene, og derved vil give nogle støjproblemer.  

Henning Kristensen spurgte til hvilken aktivitet er der i 1911-bygningen? Jørn Schultz orienterede om, at 

der ingen aktivitet er pt. Bygningen bruges kun til lager. Det vil koste ca. 6 mio. at renovere, og en ny klub 

vil måske koste 8-9 mio. 

Henning Kristensen spurgte til omfartsvejen? Jonna Thuesen svarede, at der pt. Kun er reserveret jord i 

helhedsplanen. 

Erik Jørgensen spurgte til granitkanterne ved de trafikdæmpende foranstaltninger i Nørregade – er de ikke 

stadig for høje? Jonna oplyste, at entreprenøren har været ude at slibe dem ned.  

Jørn Schultz orienterede om, at lagt op til at hurtigtog kun skal stoppe i Esbjerg – Kolding – Odense og 

København. Ingen stop i Bramming. 

Regnskab: Sendes med ud med referatet.  

5) Behandling af indkomne forslag 

Forslag fra Lokalrådet: Såfremt der ikke er opstillet flere end 2 kandidater afholdes der ikke valg af 

folkevalgte d. 19. november. De 2 kandidater er dermed valgt. 

Repræsentantskabet godkendte forslaget.  

6) Valg til Lokalrådet 

Laurs, Sanne og Annette er på valg og modtager alle genvalg.  Alle blev genvalgt. 

Ole Hansen blev genvalgt som suppleant. 

7) Valg af revisorer 

Flemming Pedersen blev genvalgt som revisor. Erik Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

8) Evt.  

Kristina orienterede om status på brandingprojektet. LAG gav tilsagn om 88.000 kr. i december 2012. Siden 

er der arbejdet med ansøgninger til fonde. Der er sendt 7 ansøgning. Der er pt. Kommet afslag fra 4. Vi 

afventer stadig svar fra de sidste 3. Alternativt laves der oplæg til hvordan foreningerne evt. kan bidrag 

økonomisk. Det forventes at projektet kan startes op i foråret 2014. 

Jette Svenning forespurgte, på vegne af Hans Peter Lauridsen, om porten for enden af stadion + området 

omkring kan renoveres i forbindelse med Mellembyplanen? Jonna forklarede, at der ingen penge er i 
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mellembyplanen nu. Pengene er bundet op på projekter, og kan ikke flyttes. Kun hvis der bliver penge 

tilovers kan der måske frigives penge til andre projekter. 

Jette Svenning spurgte til skilt ved indgang til industrivej. Skiltet tilhører Erhvervsforeningen. Kim 

Rasmussen (Erhvervsforeningen) oplyser, at der arbejdes på om skiltet skal fornyes eller fjernes.  

Har man generelt noget vedr. huller i vejen, gadelamper, skiltning m.v. er alle borgere velkommen til at 

kontakte Vej og Park ved Esbjerg Kommune på mail vejogpark@esbjergkommune.dk. 
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