Referat af årsforsamling den 12. marts 2012

0.

Velkomst v/Erling
Erling bød forsamlingen velkommen.

1.

Valg af dirigent
Svend Odgaard blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsforsamlingen var lovligt indvarslet i
overensstemmelse med vedtægterne. Dagsordenen blev gennemgået.

2.

Valg af stemmetællere
Janne Hou og Hanne Lindberg blev valgt.

3.

Lokalrådets beretning om det forløbne år
Lokalrådets formand Erling Poulsen gennemgik indledningsvist lokalrådets grundliggende
formål og de aktuelle problemstillinger. Herefter fik de 3 nedsatte udvalg ordet.

Trafikudvalget (Carsten Brix og Torben Jensen)
Udvalget har bla. arbejdet med:


Hastighedsdæmpning ved Klochsvej



Trafiktælling ved hallen



Hovedvej 15 efter motorvejen



Bomme ved jernbaneoverskæring

Natur- & fritidsudvalget (Lindvig Osmundsen og Eddie Sørensen)
Udvalget har indsuppleret sig med Lone Jensen, Kristen Kruse, Svend Odgaard og Bent
Hulgaard.
Udvalget har bla. arbejdet med:


Gå- og cykelstier samt folder herom



Genslyngning af Bodholt Bæk



Nyt fritidsområde ved hallen



Planet sti



Natursti til Bording Kirkeby

Byudviklingsudvalget (Erling Poulsen og Jens Karl Jensen)
Udvalget har bla. arbejdet med:


Nye lokalplaner



Nyt grønt område ved kraftvarmeværk

1



Superbest-området



Lidt assistance til friluftsbadet

Forsamlingen havde følgende kommentarer til beretningen:


Kenneth A. Balfelt: Deltog i årsforsamlingen i egenskab af at være en del af et af de
3 ekspertudvalg, der er nedsat i Realdania-projektet. Roste de fine ideer, der findes
på lokalrådets hjemmeside herunder den tidligere visionsgruppens ideer.



Evald Asp: Kommunen har forsøgt at medvirke til at Superbest kunne genetableres
herunder ved kontakt til selskabet, som er ejer af ejendommen.

4.

Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år
Foreningens kasserer, Eddie Sørensen, gennemgik regnskabet. Der henvises til det på
hjemmesiden offentliggjorte regnskab.

Forsamlingen havde følgende kommentarer:


Thomas Vang Nielsen: Spurgte til mulighed for kommunalt tilskud til lokalrådet.



Evald Asp: Kommunen er positiv overfor, at alle lokalråd får tilskud.



Lindvig Osmundsen: Påpegede problem med midlertidig finansiering af udgifter til
natursti, da kommunalt tilskud først udbetales efter, udgifterne er afholdte.

Regnskabet blev godkendt.

5.

Aktuelle emner til debat
Følgende emner blev debatteret:


Arslev-parken



Besigtigelse af Bording som del af Realdania-projektet



Sikring af handelslivet i Bording



Ny dagligvarebutik



Opfordring til at tænke på tværs mod forsamlingshus ved evt. placering af ny butik



Mulighed for lastbilstrafik langs jernbane i stedet for gennem byen.



Mulighed for at fjerne træer langs jernbane



Fælles opgave i at bevare optimismen i Bording



Mulighed for evt. almennyttigt byggeri



Evt. placering af busholdeplads med venteskure foran forsamlingshuset, hvilket
forsamlingshusets bestyrelse er modstander af.



Den nedsatte ”portner-gruppe” under Realdania-projektet ønsker input fra borgerne i
byen.
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6.

Forslag til afstemning
Ingen forslag var modtaget.

7.

Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg)
4 personer på valg. Erling Poulsen, Lindvig Osmundsen, Jens Karl Jensen, Kim Rune
Christensen (alle modtager genvalg).
Der var ingen kandidater fra salen.
Valgt blev: Alle fire blev genvalgt.

8.

Valg af 3 suppleanter
Valgt til suppleant blev:
1. suppleant: Lars Vingborg
Endvidere blev valgt (såfremt disse modtager valget):
2. suppleant: Lone Jaszczak
3. suppleant: Ernst Sejersbøl

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Valgt til revisor blev: Jacob Lauridsen
Valgt til revisorsuppleant blev: Erling Østergaard

10. Eventuelt



Janne Hou: Forespurgte på, hvordan personerne i Realdanias ”portner gruppe” er
blevet fundet. Evald Asp svarede, at projektudvalget har valgt et repræsentativt
udvalg blandt de interesserede.



Tonny Høgh Poulsen: Erhvervsforeningen har arbejdet med at medvirke til at
genetablere dagligvarehandlen i Bording. Super Best-grunden er for lille til
dagligvarebutik.



Torben Jensen: Opfordring til at tænke udenfor de gængse normer med hensyn til
byudviklingen, hvilket Realdania projektet kan medvirke til.



Erling Poulsen takkede for fremmødet og opfordrede alle til at deltage i
udvalgsarbejdet i lokalrådet.

Herefter afsluttede dirigenten årsforsamlingen.

Bording, den 13. marts 2012.
Kim Rune Christensen, referent
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