
Referat af Borgermøde afholdt på Gredstedbro Hotel den 20.01.2015 
 
Britta Jensen bød de ca. 40 fremmødte velkomst. 
En særlig velkomst også til Jesper Larsen, Esbjerg Kommunes Landdistriktskonsulent og fundraiser. 
 
Jesper Larsen fortalte, at Esbjerg Kommune i øjeblikket arbejder med en landdistiktspolitik for 
mellembyerne (Gredstedbro, Gørding, Egebæk-Hviding samt Tjæreborg). Arbejdet sker med 
udgangspunkt i 3 overskrifter: 

 Fællesskaber 

 Udvikling og dynamik – bosætning 

 Identitet, kultur – kulturen tæt på 
 
Det blev af Jesper Larsen pointeret, at det lokale initiativ er væsentligt og afgørende. Esbjerg 
Kommune sætter rammerne, men det er i de lokale byer, i mellembyerne, at der skal fyldes 
indhold i rammen.  
Esbjerg Kommune sætter eksempelvis rammerne for: 

 landsbypedellerne 

 landdistiktspolitikken 

 Landdistriktspuljen 
 

Endvidere arrangeres kurser til understøttelse og inspiration. Der er i den kommende tid følgende 
3 kurser at deltage i: ”Hvordan bruge facebook”, ”Fortæl den gode historie”, ”Hvordan få flere 
frivillige” 
 
Endelig kan Esbjerg Kommune hjælper med ideer til økonomi og finansiering.  
 
Hvad har vi allerede i gang: 
* opstart af plejehjemmet , Sognehuset. 
*Beplantning,  petanguebane og gode faciliteter på den gamle boldbane 
* julebelysningen 
* ung fest 
 
GB – en levende by 
www.gredstedbroegnen.dk 
Annette Burkal fortalte om byens hjemmeside. Denne arbejder sammen med FB, så opslag på 
hjemmesiden bringes på FB til alle dem der har ”liked” siden. På den måde blev nyheden om byens 
multibane hurtigt spredt til mere end 3000. 
 
Der sættes en infotavle i Brugsen. Her bliver det blandt andet muligt at følge og orientere sig om 
gode historier, kommende arrangementer. 
 
Ideer fra ”salen”: 

1. Fortove – der er mange fliser, som ligger dårligt, og det er svært at køre med barne- og 
klapvogne. Besværligt at færdes i alle aldre dog primær gang besværet samt, dagplejer 



med tunge barnevogne. 
 

2. Bedre skilte og lys ved indkørsel til skolen fra Kongåvej. 
 

3. Ulkjærvej – ”Gredstedbro’s motorvej”. Her køres der stærkt. Hvad kan der gøres for at 
sænke hastigheden. ...evt lys og  blå markering på vej  v/ vandværket hvor skolebørn 
passere. 
 

4. Rolighedsvej, der fører op til skolestien, saltes ikke – hvor sikker er den som ”skolevej”? 
5. Skolestien er i meget dårlig stand  

 
6. Medhjælperportal,  ”Ung fest” har rigtig gode erfaringer med at benytte en sådan. De 

lægger en besked op om, hvad de mangler hjælp til, og hurtigt efter har flere svaret og 
meldt sig. Det kunne udvides, til en art ”byside”, hvor enhver kunne spørge om hjælp til 
forskellige opgaver”. Den kunne udbydes og udvides til alle foreningsaktiviteter 
 

7. ”hul” mellem Kongeånyt og FB. Der mangler et bindeled mellem det gamle ”KongeaaNyt” 
og Facebook. Kongeånyt udkommer ikke mere – og ikke alle er på Facebook. Kan der gøres 
noget? 
 

8. Landsbypedeller 
Jesper Larsen orienterede om, at der på sigt ville kunne gives landsbypedeller opgaver i 
forhold til bogføring, redigering og ajourføring af hjemmesider. 
 

9. Fejning af vore stier, dem skal vi selv holde 
10. Tomme bygninger Gl. Bageri, udseenden af Tv huset, flere p-pladser i by midten, 

forskønnelse af by midte. 
 

11. Stativer til hundeposer, så de ikke bare smides rundt omkring 
 

12.  Fælles spisning med tilmelding 
 

13. Gredstedbro video påbegyndes for at sælge byen ..til kommende tilflytter 
 
 
Kongeåstien 
Laila Frederiksen fortalte om arbejdet med etablering af Kongeåstien der er lag 1000 timer fra 
frivillige som krav fra Esbjerg kommune, udover stor tilskud fra Mærsk font – stien begynder i 
Vejen kommune og går frem til diget. Det var svært at få arbejdet i gang, vanskelighederne var 
store – men 1.juni – er stien være klar til indvielse.  
 
Esbjerg Kommune sørger for drift og vedligehold af stiarealerne herunder slåning af græs samt 
tømning af affaldsspande.  
 



Britta Jensen rundende en god aften, fuld af visioner og ideer, af med en stor tak til alle for 
deltagelse og engagement. 


