Lokalrådsmøde
Onsdag den 28. oktober 2015

Tilstede: Evald, Kaj, Birgit, Eddie, Erik, Kim, Carsten, Lindvig
Afbud: John, Maria

1. Velkomst. v. fmd.
Evald bød velkommen.

2. Bemærkninger til seneste referat.
Ingen.

3. Natur- og Fritidsudvalget. status.
Stisystemerne.
På hjemmesiden ligger skitse over sammenhængende stisysstemer (”støvlen”).
Arbejder videre med lokalplan 225 – den grønne streg på kortet. Nærmere herom fremsendes.
Det præcise forløb af stiforløbet har været under konstant ændring.
Der er forhandlet med DCH, som er blevet lovet, at kommunen opsætter et hegn mod deres område.
Ådalsvænget er tilfreds med, at stien trækkes længst væk fra husene.
Bent Hulegaard færdiggør optegningen + søger diverse puljer.
Der laves gangbro evt. inkl. terrasse over åbrinken, hvis midlerne hertil kan skaffes.
Arbejdsdag kommende weekend.
Intet nyt om underføring ved jernbane.
Evald spurgte til ruter syd for Bording og fra Henrik Engedahls ejendom – udvalget har ikke aktuelt
arbejdet med det. Bent Hulegaard er orienteret nærmere om vejene.

4. Hundeskovsudvalg. status
Carsten orienterede om møder holdt i udvalget (Carsten, Helge Duus og Kirsten Kruse).
I første omgang arbejdes med et fælles område for alle hunde. Senere kan der arbejdes med et småhundeområde.
Generel hundeskovsstrategi er findes i kommunen. Der tages kontakt til teknik og miljø om konkret
placering af hundeskov for godkendelse heraf. Evald foreslog kontaktpersoner ved Gunvor Vinther /
Dorthe Overgaard.
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Carsten mødes 9/11 med person fra frivillighedscenteret for vejledning i fondesøgning.
Budget er på 40-45.000 kr.
Helge har talt med XL-byg herom og fået fin pris på materialet.
Hundeskoven vil med den planlagte placering optage cirka 20% af vestskoven.
Der vil blive behov for frivillige hjælpere til etablering.

5. Trafikudvalget. Status Trafikplan i høring.
Afventer stadig melding fra kommunen ang. Klochsvejs trafikdæmpende foranstaltning + overgang til
hallen samt fortov.
2 minus 1 vej mod kirkebyen blev ikke vedtaget. Cykelstien har derfor højeste prioritet. Møde 13/11
med kommunen herom. Der er ikke taget kontakt til lodsejere.
Trafikplanen er i høring indtil medio november. Trafikplanens tal for Klochsvej siger 900 biler pr. døgn,
men der findes trafiktællinger lidt længere inde mod byen på 1.800 biler pr. døgn – se lokalrådets
hjemmeside. Evald opfordrede til, at udvalget reagerer herpå over for kommunen. Reaktionen bør ske
skriftligt i høringsfasen.
Ang. skiltning med dirigering mod motorvej uden om Bording Kirkeby er der ikke sket mere i fra
kommunal side.

6. Byudviklingsudvalg.
a) Status på Bording+ v. Evald og Birgit ud fra rundsendte opdatering. Herunder nyt fra byggemødet d.
20.10. v. Evald. og b). Samarbejdsaftalen med kommunen v. Evald og Birgit.
Birgit og Evald har holdt fornuftigt møde med kommunen, og det er aftalt deltagelse i byggemøder.
Skilte med info er ikke opsat endnu. Skyldes ifølge det oplyste, at billederne ikke var gode nok. På
skiltene henvises til www.bordingby.dk og vores hjemmeside.
Der var enighed om, at kommunikationen fra kommunen ikke har været tilstrækkelig.
Når vi får info lægges det på hjemmeside og Vision Bording facebookgruppe.
Arbejdet på Bredgade er i gang, men de erhvervsdrivende er ifølge det oplyst ikke blevet informeret om
igangsætningen af arbejdet.
c) Donation til udsmykning af byen v. Evald
Der er indsamlet 20.000 kr. efter Solvej. Evald havde forslag om vægmaleri? Eller kan der indsamles flere
midler, og må det tilføjes de allerede indsamlede? Lene og Morten kontaktes herom.
Evald og Birgit arbejder videre med det sammen med Morten og Lene.
d) Status evt. nyt Supermarked v. Kim.
Der forsøges at finde investorer, men det vides ikke, hvor status er. Der er en del forhindringer på vejen
herunder investorer i etablering af bygningen samt herefter at finde den rigtige købmand.
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Kan det ikke lade sig gøre, kan der sandsynligvis laves boliger i stedet.
e) Bymarkedsføring og velkomst til nye borgere i byen. v. Evald
Der er holdt møde herom mellem erhvervsforening og lokalrådet ved Evald og Kim.
Erhvervsforeningen er positiv på såvel bymarkedsføring og velkomstpakke til tilflyttere.
Tilflyttere til kommunen kan hente velkomstpakke på de bemandede biblioteker. Cirka 150 om året
henter en pakke. Vi må gerne lægge velkomstbrev med tilbud om at hente en Bording-pakke fx i Bording
Hallen eller andetsteds.
Opgave i at finde indholdet og finde stedet at udlevere det. Carsten og Evald arbejder videre med
velkomstpakke.
Bymarkedsføring – kan skolen med Entreprenørskab-linjen deltage? Svend Odgaard? Evt. konkurrence
for at få resultatet delt på Facebook etc. Eddie arbejder videre med bymarkedsføring. Evald spørger
Svend Odgaard. Nylige tilflyttere spørges om årsager til tilflytning og evt. deltagelse i arbejdsgruppe.
Ligeledes Trine würtz.
f) Ny rutebilstation v. Evald
Evald har undersøgt, hvor busserne holder nu. Kun 1 bus er planlagt til at køre i den nye bussløjfe
(rutebilstation). Øvrige holder på Bredgade fx ved lægehuset. Men kan de ikke med fordel samles i
bussløjfen, så det er en fast rutebilstation? Senere kommer der en høringsfase, hvor argumentet kan
fremføres.
g) Madbussen fra Møltrup – status. v. Evald
Problemer med at entreprenørcontainere er blevet placeret på madbussens holdeplads (som er på
Martins Tæppehandels område). Evald undersøger nærmere.
Madbussen er tilfredse med omsætningen. Vil muligvis gerne etablere sig med egentlig butik.

7. Væksthusudvalget. v. Birgit
De oprindelige planer om drivhusagtig bygning har måttes ændres. Kommunen (ved kommunale
ejendomme) er kommet frem til, at bygningens udformning skal tilpasses de bygningstekniske regler.
Det forventes, at huset kan komme i udbud til foråret. Økonomi er stadig til stede.
Birgit har kontakten til ”Væksthusets venner”.
Erik og Birgit er underudvalg herpå fremover efter, at Carsten er udtrådt.

8. Mødet med nydanskere d. 5.10 v. Birgit og Kaj (John fraværende ved dagens møde)
Der er holdt positivt møde ved Birgit og Kaj med herboende en hollænder, en polak, en rumæner, en
ukrainer og en russer. Sprogvanskelighederne blev overkommet.
Nyt møde planlagt til januar, hvor alle vil forsøge at få flere med. Evt. senere spis-sammen arrangement.
Lokalrådet står som arrangør. Birgit og Kaj kontakter John for at give orientering.
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9. Mødet med Erhvervskontaktudvalget 17.09. Referat rundsendt som selvstændig mail.
Eddie og Evald deltog.
Positivt møde.

10. Mødet om planstrategi d. 27.10 v. Evald. Mail rundsendt.
Lokalrådet har deltaget i møde og workshop.
Planstrategi ”Den gode by og den gode landsby” i høring til 18. november. Blev uddelt.
Fremtidigt erhvervsområde for Bording og Engesvang placeres ved Pårup.
Landsbyer omfatter fx ikke Bording Kirkeby, da der følges den statslige definition på 200-1.000
indbyggere. Men kommunen støtter også de endnu mindre byer (med eget byskilt).
Synspunkter gives til Evald for evt. høringssvar.

11. Kassereren.
Lene Rosengren har kontaktet Eddie ang. julebelysning – der er henvist til erhvervsforeningen.
LAGs bidrag vedr. natursti er slutteligt endt på 52.500 kr., som er nu indgået kontoen.
Lokalrådet har en formue på cirka 60.000 kr. som står likvidt på bank nu.
På næste møde drøftes strategi for formuen.

12. Orienteringsemner.
Yderligere grund solgt på Kornblomsten.

13. Næste møde. Herunder evt. fastsættelse af dato for årsforamling 2016 og evt. indholdspunkter.
Ang. lokalrådets organisering. Lokalrådet bedømmer selv sin nuværende organiseringsform (med valgte
i modsætning til foreningsrepræsentanter) som mest hensigtsmæssig og ønsker derfor ikke at tage
initiativ til ændring heraf.
Årsforsamling 30. marts 2016 – Evald undersøger om det kolliderer med noget på nuværende tidspunkt.
Herefter meldes tidspunktet bredt ud. Evald reserverer lokaler.
Næste lokalrådsmøde 19. januar 2016.
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