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Referat fra repræsentantskabsmøde d. 7. november 2016 

i Gørding Idræts – og Kulturcenter 

 

1) Valg af skriftsfører samt 2 stemmetællere  

Kristina Schultz blev valgt som skriftsfører. 

Martin Klindtworth og Svend Otto Jensen blev valgt som stemmetællere. 

2) Valg af ordstyrer 

Frede Nedergaard blev valgt som ordstyrer. 

3) Registrering af fremmødte repræsentanter 

Annelise Eskesen (Kulturparaplyen), Inge Steffensen (Kulturparaplyen), Jørgen Jacobsen (Kulturparaplyen), 

Helle Lenboor (Husholdningsforening), Nina Mosegaard (Husholdningsforeningen), Jette Svenning (Hallen), 

Holger Svenning (Gørding Hallens Venner & Østparken), Marianne Andersen (Østergårdens Venner), Per 

Johansen (Hallen), Søren Rundstrøm (Kløvermarken), Sven Otto Jensen (Menighedsrådet), Arne Hessel 

(Splinten), Martin Klindtworth (GLIF), Tine Boysen (GLIF), Vagn Olesen (Sejersgården), Kirsten Henriksen 

(Indre Mission), Anne Mette Kristiansen(GLIF), Jonna Thuesen (Birkevænget/Pilevænget), Frede Nedergaard 

(Åbrinken), Søren Kristensen (Børnehaven Farveladen), Allan Kristiansen (Træningscenteret), Sanne Borg 

(Træningscenteret), Kristina Schultz (GLIF), 

4) Lokalrådets formand aflægger beretning 

Gørding Lokalråd konstituerede sig efter sidste repræsentantskabsmøde med følgende medlemmer: 

Formand Jonna Thuesen, næstformand Hans Erik Andersen, sekretær Kristina Schultz, kasserer Sanne Borg, 

Allan Serup Kristiansen, Frede Nedergaard, Henning Bloch, Søren Fyhn Kristensen og Anders Pedersen. 

Anders Pedersen valgte, på grund af forkert valg, at forlade Lokalrådet i marts 2016. 

Søren Fyhn Kristensen trådte ind i Lokalrådet i december 2015, som repræsentant for Børnehaverne i 

Gørding. Gørding Lokalråd kontaktede Søren, idet vi især et manglede et yngre medlem på pladsen, der 

ikke var blevet besat ved sidste års repræsentantskabsmøde. Søren sagde heldigvis ja til vores tilbud og et 

godt samarbejde imellem alle i Lokalrådet, har siden dannet rammen omkring arbejdet det forgangne år.   

Gørding Lokalråd har i årets løb, arbejdet videre med de opgaver, der igennem årene har præget 

dagsordenen. Dette har været med viden og oplevelse af, at gode ting - tager god tid! Ligeledes er flere nye 

og spændende opgaver kommet til, hvilket også har medvirket til, at vi oplevede at de nye tiltag er både 

udviklende og inspirerende at beskæftige sig med.  

En af de opgaver der igennem de sidste år, har været på programmet og som forsat er i spil er 

”Omfartsvejen ved Gørding”. Dette projekt er i et tæt samarbejde med Gørding Erhvervsforening og 

Udvalgsformand Anders Kronborg, igen er taget frem af skuffen. Efter et overstået folketingsvalg der bl.a. 
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var årsagen til at projektet blev henlagt, har projektet efterfølgende været fremlagt for medlemmer af 

Folketinget, med håb og ønske om, at der kunne tilføres nationale midler. Vi har i den nedsatte 

arbejdsgruppe igen haft møde med Hans Christian Thoning, og efterfølgende med Carl Holst, hvor projektet 

på møde i virksomheden Tradeline blev fremvist. Efterfølgende rundvisning i og omkring Gørding, var med 

henblik på at fremvise behovet for omfartsvejen ved Gørding. Carl Holst mødte meget velforberedt op og 

var interesseret i projektet, som han efterfølgende oplyste at han vil bringe ind i Trafikudvalget, med 

henblik på at puljen med tilbageførelsesmidler evt. kunne tilgodese omfartsvejen ved Gørding.  

Arbejdsgruppen der består af repræsentanter fra Gørding Erhvervsforening og Gørding Lokalråd, har i nær 

fremtid en aftale med Anders Kronborg om et opfølgende møde, med henblik på hvorledes situationen står 

i forhold til udsigt til en medfinansiering af midler til omfartsvejen ved Gørding. 

Vi har ligeledes haft 1911-bygningen på dagsorden flere gange i løbet af året, idet vi har forsøgt at arbejde 

videre med, at finde anvendelse af bygningen, med henblik på at kunne bevare den. Vi ser 1911-bygningen 

forbundet med Nørregade 70 og 74, som et bevaringsværdigt område i Gørding, hvorved vi har forsøgt, at 

finde anvendelse for alle tre bygninger. Gørding Sognearkiv blev igen kontaktet, idet vi ser en mulighed for 

bringe Sognearkivet frem i ”dagens lys”, ved at de kunne benytte den gamle tandlægebygning til 

Sognearkivet. Ungdoms klubbens medlemsantal er desværre faldende og hvorved der ikke længere er 

grundlag for, at de kan udnytte en større bygning, end den hvor den nuværende klub hører til. Sidste udvej 

for anvendelse af 1911-bygnigen, som vi i samråd med forvaltnings direktør Jørn Henriksen, Børn & Kultur 

forvaltningen fik udarbejdet, var at bygningen evt. kunne anvendes som midlertidig bolig for flygtninge. 

Dette havde Gørding Lokalråd med på dagsorden, til mødet med Økonomiudvalget.  

Gørding Lokalråd, har efterfølgende ikke arbejdet videre med 1911-bygnigen, idet økonomiudvalget 

oplyste, at bygningen var for dyr at renovere til genhuse flygtninge. Det videre forløb og evt. anvendelse er 

nu op til byrådet, idet Gørding Lokalråd tidligere har oplyst, at såfremt der ikke kan findes relevant 

anvendelse, synes vi bygningen skal nedrives fremfor den står og forfalder. 

Et tilbagevendende punkt på mødet med økonomiudvalget er ledig erhvervsjord i Gørding. Gørding 

Lokalråd og Gørding Erhvervsforening har forsat et ønske om, at der etableres erhvervsjord i Gørding. På 

det årlige møde med økonomiudvalget gjorde vi igen opmærksom på, idet vi oplever at Gørding forsat har 

brug for, at der kan etableres nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende i byen/området. Dette er 

bl.a. med henblik på, at sikre en erhvervsudvikling i området og samtidig mulighed for nye attraktive 

arbejdspladser i byen.  

Økonomiudvalget opfordrede Lokalrådet til at komme med et høringssvar, når forslaget til kommuneplan 

kommer til høring i 2017. Vi afventer derved denne mulighed, men vi undlod ikke at gøre Økonomiudvalget 

tydelig opmærksom på problemstillingen, jf. referatet:  

”Lokalrådet gjorde det klart, at der er behov for erhvervsjord, og at der bør reserveres areal til dette 

formål”. 

De gode ting tager god tid – men der er også gode ting, der lykkes før tid…!! 

Spejderne havde i forbindelse med, at de mistede et lånt udeareal ved spejderhytten, fået tildelt et egekrat 

område øst for rensningsanlægget. Området var svært tilgængeligt og lå ikke hensigtsmæssigt i forhold til 
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de aktiviteter, som spejderne gerne ville udfolde sig på i naturen. Gørding Lokalråd bragte 

problemstillingen med på det årlige møde med Vej & Park, hvilket resulterede i, at der efterfølgende er 

indgået en aftale med Esbjerg Kommune og nuværende lejer, at spejderne i de nye år kan benytte det 

ønskede areal overfor Spejderhytten.  

”Ren By” – et projekt sammen med spejderne: Søndag den 17. april 2016 mødte spejderne og andre 

frivillige op, samt efter aftale med Pernille Plesner Troldborg, deltog konfirmanderne i at gøre en indsats til, 

at Gørding blev en ”Ren by”. Deltagerne drog afsted med plastikposer og handsker på, ud i byens gader og 

på alle indfaldsveje ind til Gørding, for at samle affald. Der blev indsamlet mange hundrede kilo affald. 

Efterfølgende bød spejderne og Gørding Lokalråd på pølser og sodavand til alle aktive affaldssamlere, der 

var tilstede. Det var en god dag, hvor vi alle kunne se på det megen affald, at det havde gjort en forskel og 

et tiltag var iværksat, som er kommet for at blive. 

Efterfølgende var der en aftale der skulle holdes, de udlånte konfirmander skulle ”tilbagebetales” med at 

en flag allé på byens konfirmationsdag. Gørding Lokalråd fik derved i samråd med Esbjerg Kommune, hjælp 

til, at der blev nedgravet nogle rør til flagstænger, sponseret af Tradeline. På selve konfirmationsdagen var 

der en flot flagallé på Kirkevej op mod kirken. Et smukt syn var en realitet og en aftale var overholdt med 

Pernille.  

Flygtninge på Lindegården.  

Politikkerne besluttede i maj måned, at benytte udvalgte ældreboliger som midlertidig bolig for flygtninge. 

Gørding Lokalråd blev i august måned kontaktet og orienteret om, at der inden for en uges varighed, ville 

flytte tre familier ind i ledige ældreboliger på Lindegården. Gørding Lokalråd gik aktivt ind i sagen og 

afholdte i samråd med Esbjerg Kommunes integrationsmedarbejder et informationsmøde for beboerne på 

Lindegården. Vi har efterfølgende oplevet, at de tre familier er blevet godt modtaget og at de er godt på vej 

til at være godt integreret i Gørding by. 

Info-skærme, ny hjemmeside og logo til anvendelse for alle foreninger.  

Sognebladet, har allerede ændret udseende med inspiration af det nye logo for Gørding. Der har i foråret 

og her i efteråret har været afholdt kursus for foreninger, med henblik på etablering og opdatering af deres 

hjemmeside. Noget der løbende vil være aktuelt og som Branding gruppen løbende vil varetage. 

Sidst men ikke mindst – et tiltag der har taget god tid, idet det også har været et stort projekt… 

Områdefornyelsen i Gørding er slut  

De sidste aktiviteter er ved at blive afsluttet og projektet nærmer sig sin afslutning. ”Byfornyelsen for 

Gørding” som har været vores omtale af projektet, har været et kæmpe stort løft for Gørding. Vi har fået 

tilført mange nye og flotte tiltag, millioner er brugt på at rejse Gørding fra, at være en sovende cowboy by, 

hvor vindheksene kom flyvende hen over stationspladsen og vores frygt for, at de lovløse ville indtage 

byen, var tæt på …..!!  

Der er løbende taget initiativer af frivillige til at tingene kunne lykkes og private borgere har taget affære og 

handlet på situationer der kunne have medvirket til byen blev lovløs område for nogle ikke-velkomne 

borgere. Alt sammen initiativer for at sikre sig, at Gørding kunne forsætte med, at være en god by at bo og 
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bosætte sig i. Et nyt slang udviklede sig, som blev understøttet i det smukke og grønne islæt, Gørding 

omgives af ”Gørding - en grøn by i bevægelse”.  

Esbjerg Kommune og byrådet troede på os, de kunne se styrken i byen og borgernes lyst til at gøre en 

forskel. Et 5 årigt tæt og rigtig godt samarbejde med Esbjerg Kommune og forvaltningen, har været 

etableret og nu udmundet i, at Gørding har fået tilført rigtig mange nye og flotte tiltag, som i den grad har 

styrket byen. 

Der er etableret en ny flot præsentabel Stationsplads, der imponerer de rejsende og byens befolkning, et 

nyt samlings sted for byen. Ny belægning med Gørding Tegl og en smuk belysning i og ved Nørregade, 

Byhaven der flot midt i byen, snart byder velkommen med byens juletræ og hvor der er mulighed for et hvil 

på de flotte bænke, en Mountainbikebane der blev endnu bedre ved frivilliges hjælp, en opgradering af 

stierne i Verdensskoven og Johnsens anlæg, et Madpakkehus og de ”vilde dyr” i Verdensskoven, som 

udfordres af Fitnessredskaber eller en tur på Hjertestien, hvor man møder de levende dyr i området der 

fredeligt græsser og holder væksten nede, så områdets vildt fristes ind i området, et Hunde-område har se 

dagens lys, nye bænke og stier er tilført. Tre huse inde i byen, er nedbrudt og de mange nye flotte facader 

og renoveringer og derved yderlig forskønnet området, ligeledes har byens Forsamlingshus har fået nyt tag, 

hvorved den nu fremstår klar til nye aktiviteter, som resten af Gørding by indbyder til.    

”Gørding - en grøn by i bevægelse” forsætter med at bevæge sig hen i mod nye mål og udfordringer. 

Gørding Lokalråd ser forsat nye muligheder, der kan understøtte byens brand og Gørding som en helhed. Vi 

oplever at der forsat skal arbejdes på, at forbedre Gørding by og omegnen og håber, at vi derved kan 

tiltrække nye medlemmer, som ønsker at medvirke til, at gøre en forskel for Gørding. 

TAK til Gørding Lokalråd – for et godt og konstruktivt samarbejde og TAK til Gørding by og oplandet, TAK til 

jer borgere for opbakningen og støtte til Lokalrådets arbejde – det gør glæde, når vi møder jer og I giver 

tilkendegivelse på vores arbejde… Mange 1000 TAK til alle. 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til beretningen 

Vagn Olesen: Er hundeområdet ikke en hundeskov. Jonna forklarede at en hundeskov er et meget større 

indhegnet område. Derfor er det et hundeområde der er etableret i Verdensskoven. 

Svend Otto Jensen: Hvis 1911-bygningen ikke kan bruges, skal den vel bare væk? Lokalrådet er enigt heri. 

Der er fra Lokalrådets side gjort mange tiltag bl.a. workshop osv. for at finde anvendelse af bygningen, men 

der er ikke fundet noget anvendelse, som ikke vil tage aktiviteter fra andre huse i byen. Derfor ligger 
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beslutningen vedr. evt. nedrivning nu ved kommunen, som pt. er ved at undersøge om bygningen er 

bevaringsværdig. Vi forventer at høre fra kommunen når de har en afklaring omkring bygningen. 

5) Regnskab (Til orientering, da regnskabet er godkendt af Esbjerg Kommune) 

Regnskab for lokalrådet og brandinggruppen blev gennemgået. 

6) Behandling af indkomne forslag: 

Lokalrådet har foreslået vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne blev gennemgået af Frede Nedergaard. 

Vedtægtsændringer blev drøftet og vedtaget. Der bliver indkaldt til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde indenfor 14 dage. 

Repræsentantskabet godkendte at der alene indkaldes til ekstraordinært ved indkaldelse til 

repræsentantskabet. 

7) Valg til lokalrådet 

Følgende er på valg: Jonna Thuesen, Allan S. Kristiansen, Kristina Schultz og Frede Nedergaard. Der skal 

derudover vælges et medlem for 1 år.  

Følgende blev foreslået: 

Kristina Schultz 

Jonna Thuesen 

Allan S. Kristiansen 

Frede Nedergaard 

Marianne Andersen 

Kristina Schultz, Jonna Thuesen, Allan S. Kristiansen og Marianne Andersen blev valgt for 2 år. 

Frede Nedergaard blev valgt for 1 år. 

Helle Lenboor blev valgt som suppleant. 

 

8) Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant 

Flemming Pedersen modtog genvalg som revisor. 

Erik Jørgensen modtog genvalg som revisorsuppleant. 

 

9) Eventuelt 
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Jonna orienterede om den nyetablerede hævede røde flade i krydset Nørregade/Jernbanegade. Esbjerg 

Kommune er blevet pålagt at lave en trafikforanstaltning i krydset, da der er sket flere uheld med både 

person – og materiel skade.  

Holger Svenning spurgt til om der etableres parkeringsbåse i Nørregade.  Jonna forklarede, at kommunen 

ikke mener det vil løse problemet, og de er derfor ikke interesseret i at lave parkeringsbåse. 

Jonna forklarede at Esbjerg Kommune er helt med på at etablere en omfartsvej, men at kommunen ikke har 

85 mio. til at etablere vejen. Trafiktællinger viser, at der er trafik nok til at vejen kan etableres. 

Jonna orienterede om borgermøde om indbrudsforebyggelse. Brochure blev delt rundt. Frede oplyste, at 

de også gerne vil komme ud til f.eks. generalforsamlinger i grundejerforeningerne. 

Derudover blev følgende nævnt: 

Der mangler gadelys på stien mellem Søndermarken og Nørremarken til børnehaven. 

Vejtræer i Nørregade er nogle steder store og ødelægger belægningen.  Lokalrådet er i dialog med 

kommunen herom. 

Der blev foreslået en svingbane på Gørdingvej ved viadukten. 

Reflekser i bøgepur i Nørregade er under hækhøjde. Det er efterfølgende undersøgt og reflekser er pt. 

klippet fri og dermed synlige. 

Jonna fortalte om samarbejdet med kommunen. Vi har 4 årlige møder med kommunen; møde med 

økonomiudvalget i maj måned, møde med Vej og Park i februar måned, møde med Teknik og byggeudvalg 

og møde med entreprenøren som arbejder specifikt i Gørding-området. 


