
Referat årsforsamling 9. marts 2015. i Bordinghallens mødelokale. 

 

1. Velkomst: Evald Asp bød velkommen til ca. 50 fremmødte 

2. Valg af dirigent: Svend Odgaard blev valgt.  

3. Valg af stemmetællere: Jane og Torben blev valgt. 

4. Væksthuset: Evald fik ordet. Evald gav en kort orientering om væksthuset.  

27 personer havde accepteret at være med på en liste til løsning af praktiske forhold. 

Deltagere i årsforsamlingen fik mulighed for at skrive sig på listen. 

6 – 8 foreninger og institutioner var positive over for at henlægge aktiviteter til væksthuset. 

Anni fremlagde en ide om at man om søndagen kunne lave ”kom hinanden ved” sammenkomster. 

Erik Maul: sangkoret ved kærmindeparken har interesse i at komme et par gange om året og give 

koncert. Jane Hou: Dagplejen kunne gå derned og nyde madpakken og mødes med de andre 

dagplejere. Forsamlingen er optimistisk omkring væksthuset. Formanden melder det ind til 

kommunen. 

5. Foreningsrunde.  

- Svømmeklubben v. Hanne: ca. 120-140 medlemmer. Typisk op til 15 år. 2 sæsoner sommer og 

vinter. Visionen er at lave hold, til de ønsker der er. Skolereformen har bevirket at tiderne er 

skubbet til lidt senere på dagen. Der bliver spurgt til om svømmeklubben er i samarbejde med 

skolen om svømmeundervisning til 3-4 årgang. Skolen har ikke den store interesse heri. 

- Svømmebadet, v. Mikael: Svømmebadet drives nu på 5 sæson på 100% frivilligbasis, med ca. 80 

aktive frivillige. Teknik der skal vedligeholdes, der efterlyses en frivillig, der har lyst til det.  

Visionen er at drive det så professionelt som muligt. Der er mulighed for at tegne 

sponsoraftaler med badet for virksomheder. 1200,- kr. + moms. 

- Støtteforening for bordinghallen v. Birgitte og Jørgen. Støtteforeningen har til opgave at skaffe 

penge til hallen. Kan ikke stå for en byfest. Tidligere var det halfester, det gider folk ikke mere. 

Nye tiltag er bilbanko.  

- Der var flere der bød ind med aktiviteter fra byfesterne: bilbanko, svømmedisko, visecafé, m.m. 

som opfordres til at tage et møde om en koordinering af aktiviteter i den tidligere byfest uge.  

6. Lokalrådets beretning- status og planer 

Evald fik ordet: fremlagde lokalrådets blomst. Hvor hvert kronblad beskrives som underudvalg/ 

arbejdsgruppe, som alle refererer til lokalrådet. Et nyt kronblad kunne være væksthusets venner. 



Det kunne også være en projektgruppe af midlertidig karakter, i projektfasen. Eller en gruppe som 

har driftsopgaver på eksempelvis planetstien, o.lign. 

Evald gennemgår lokalrådets involvering med politikere, samarbejde med de andre lokalråd, 

høringer m.m. 

Det er vores opgave at varetage byens interesser, vi har ikke nogen egen interesse. 

Natur og fritdsudvalget v. Lindvig. I årets løb er udvalget blevet koordineringsudvalg for området ”lp 

225” opgaven er at samle trådene i området og være medspiller for at fremme ideér og projekter i 

området.  

Hundeskov: Byrådet har besluttet at der åbnes for mulighed for en hundeskov. Der ligger en næsten 

klar beskrivelse på hjemmesiden i vestskoven. Der arbejdes med en masterplan for stier.  

Planetsti v. Sven: 13. august. Indviedes stien. Med besøg af Professor og astrofysiker Hans Kjeldsen. 

Hans havde 3 oplæg på Bording skole. Senere indviede hele byen stien ved at gå fra planet til 

planet. Om aftenen underholdte Hans i forsamlingshuset, med god opbakning. Svend og Eddie, har 

et formidlingsprojekt på bedding, hvor planen er at lave en skole/ gruppe service, som et tilbud om 

at besøge planetstien, hvor en guide går med på planetstien.  

Masterplan stier v. Bent. Bent fremlægger det ambitiøse projekt med eksisterende stier og planer 

for nye stier. Senere skal vi have formidlet mulighederne for at færdes på de mange stier som 

allerede findes i Bording. Der er en udfordring i forbindelse med LP225, hvor vi skal have beskrevet 

hvordan stierne kan blive på området. Hvor foreningerne klart har interesse i hvordan 

udformningen bliver. 

Trafikudvalget v. Kaj. Bording havde i sommeren 2014 besøg af teknik og miljø afdelingens 

campingvogn hvor lokalrådet aktivt tog ønsker med til trafikforbedringer i og omkring Bording. 

Ønsket om en cykelsti til kirkebyen, vi har dog som midlertidigt forslået en 2 – 1 vej. Det er ikke så 

dyrt som en rigtig cykelsti. Klochsvej er i fokus, sti og indkørsel til hallen. Hallens parkeringsplads, 

flytning af indkørslen mod vest, til bakkevængets indkørsel. Skiltning af transit trafik, især når man 

kommer nordfra ad A13. 

Arbejdsgruppen med en fra lokalrådet, medborgerhuset, hestlund efterskole, borgerforeningen 

kirkebyen. Evald deler prioriteringslisten ud, som også kan ses på hjemmesiden efter 

årsforsamlingen.  

Byudviklingsudvalget v. Evald: Projektet Bording + er på skinner. Men i idékataloget er der mange 

emner som kan dyrkes.  

Dagligvarebutik nr. 2. Bredgade 9 tidligere Isenkræmmer Finderup nedrives inden sommerferien 

med støtte fra Ikast-Brande kommune og staten. Ejerne vil frem til 31.12. 2015 forsøge at afsætte 

grunden til en dagligvare butik. Herefter vil man være åben for andre projekter på arealet. Der er 

også tanker om almennyttige boliger, med de muligheder der er for finansiering. Lægehus/ 

sundhedshus, der skal gøres en aktiv indsats for at bibeholde en lægepraksis på sigt. 



Flemming, forslag at man kan tænke sundhedsplejen ind i et sundhedshus. 

7. Lokalrådet regnskab for 2014. 

Kassereren fremlagde projektregnskaber for planetsti, og naturstien. Lokalrådets årsregnskab. 

Regnskaberne blev godkendt, af forsamlingen. 

8. Aktuelle emner til debat. 

Der var ingen emner. 

9. Forslag til afstemning 

Der er forslag om at anvende stationsbygningen ved Bruno.  

Lokalrådet har i flere omgange fået tilbudt huset for 1,-kr.  

Forsamlingen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Bruno, Ove, Preben, lokalrådet indsætter en 

person. Gruppen afdækker forhold omkring bygningen, anvendelse, projekt og drift økonomi. 

Projektet drøftes i lokalrådet for endelig beslutning. 

10. Valg af 3 medlemmer til lokalrådets bestyrelse. 

På valg er Eddie, Torben, Preben. To sidste tager ikke mod genvalg. I forslag til bestyrelsen er Carsten 

Birkkjær, John Laue. Alle tre blev valgt, for de næste 2 år. 

11. Valg af suppleanter 

1.supp. Erik Fink 2. supp. Birgit Linaa Pedersen 3. supp. Maria Fløe Sørensen. 

12. Valg af revisor og suppleant. 

Jakob blev genvalgt, Erling blev genvalgt suppleant. 

13. Eventuelt. 

Janne foreslår noget fælles kalender forum, så vi bedre kan undgå at man skal gå til flere møder 

samme aften. Evald, orientere om muligheder for fælles kalender, der har været vendt i det 

fællesmøde med de andre lokalråd. Carsten foreslår at man opfordre bestyrelser, evt. underviser i 

hvordan man med fordel kan drage nytte af en fælles kalender. Lokalrådet tager opgaven med hjem. 

På bordingby.dk er der en kalender som frit kan bruges.  

 

Preben, Torben og Lone  fik tak for indsatsen. Og en lille erkendtlighed med. 

Evald runder mødet af og takker forsamlingen for fremmødet.  

 

Referent Eddie  


