
Ansvarlig Referat af lokalrådsmøde den 8. marts 2010 Tidsfrist

Til stede: Carsten, Eddie, Erling, Jens, Kim, Lindvig, Lone

Fraværende: -

Referent: Kim

1.   Fotografering til hjemmesiden (Lone)

Fotografering blev foretaget.

2.   Togtider

Carsten har talt med Engesvang lokalråd.

Beslutningen om nedsættelse af togafgangsfrekvensen til times-drift er truffet.

Det er ikke i øjeblikket muligt at påvirke beslutningen - muligvis senere, når

de forringede køreplaner offentliggøres.

Kim Sagen, herunder status, beskrives på hjemmesiden.

3.   Legepladser

Kommunen har besluttet, at kun 1 af Bordings nuværende 2 legepladser vil blive 
vedligeholdt fremover.
Der er tidligere modtaget indlæg fra byens dagplejere, der ønsker legepladsen bag Solhjem 
bevaret. Der er siden sidst modtaget 2 indlæg fra personer, der ønsker Sønderborgvejs 
legeplads bevaret.
Lone har indhentet byrådets dagsorden og beslutningsgrundlag.

Carsten Der udarbejdes forespørgsel til byens børnehaver og SFO om deres præferencer.

Kim Der oprettes en orientering og debat-side på hjemmesiden.

4.   Post/forslag til Bording Lokalråd

Der er modtaget en mail via hjemmesiden med ønske om etablering af trafik-bumps e.l. på 
Søndergade og Borgergade. Ønsket hører under det kommende trafik-udvalg.

Endvidere er der kommet de ovennævnte 2 indlæg om legepladser.

5.   Planlægning af mødet med foreningerne mandag den 15. marts

Alle Foreningerne kontaktes telefonisk for at høre om fremmøde. Snarest

Dagsorden

1) Orientering om lokalrådet ved Erling

    - Formål

    - Eksempler på opgaver

    - Hvad kan foreningerne bruge lokalrådet til?

2) Kort orientering fra fremmødte foreninger. Præsentation + planer/problemer.

Kim Spørgeskemaer medtages. Til mødet

Erling Kaffesalg som ved tidligere møde. Cafeteriabestyrer orienteres. Snarest

6.   Fastlæggelse af næste Lokalrådsmøde 

Næste møde 12. april kl. 20.00 i Den Jyske Sparekasse.

7.   Planlægning af møde med politikerne    

Fastsættes på nøste møde.
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Udenfor dagsorden

Lokalrådet som høringspart.

Carsten har talt med kommunaldirektøren. Lokalrådet bliver oprettet som automatisk 
høringspart.

Carsten Brev vedlagt vedtægterne sendes til kommunen.

Post tilgår formandens adresse. E-mails til post@bordinglokalraad.dk

Nedsættelse af udvalg.

Der blev nedsat de følgende udvalg:

1) Trafik-udvalg - Carsten & Lone

2) Byudvikling - Erling & Jens

3) Natur & fritid - Eddie & Lindvig

Det er tanken, at udvalgene skal tilføjes personer udenfor lokalrådet.

Referatet fra forrige møde blev gennemgået for opfølgning på opgaver.

15. april er lokalrådet indkaldt til møde med planafdelingen.

Inden næste 
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