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Lokalrådsmøde 16.06.16 
 

Til stede: Evald, Kim, Birgit, Erik og John 

Afbud fra Eddie, Kaj, Annie og Hartvig 

 
 

1. Velkomst. v/Evald 
Velkommen! 

 
 
2. Tillæg til konstituering. v/Evald 

Evald indtræder i naturudvalget sammen med Eddie. 

Webmaster - husk ret udvalgsmedlemmer på hjemmeside. 

 
3. Status på aktiviteter/udvalg. 

a) Natur- og Fritidsudvalget . v/Eddie og Evald 
Naturstistykke fra Bakken vil man forsøge at gøre handicap/barnevognsvenlig – ned til 
oplevelsesplatform. 

Derfor forventes budgetoverskridelse på 50 tkr. Der er søgt om midler hos 
sundhedsudvalget og friluftsrådet og Veluxfonden – aktive ældre. Måske kan projektet 
komme under kommunernes momsfritagelsesordning. 

Der er opnået de nødvendige tilladelser. Det undersøges, om der kan undlades 
tinglysning. 
Oplevelsesplatformen etableres via jordspyd. 
Lokalrådet besluttede under hensyntagen til, at de søgte midler med stor sikkerhed vil 
blive bevilliget, at udlægge 50 tkr. til midlertidig finansiering af kassebeholdningen, 
såfremt det måtte blive nødvendigt. 
 
LAK-projektet er budgetteret til 500 tkr. Der er bevilliget de 25.000 kr. til forprojekt. 
Der forsøges etableret ridestier i forbindelse med dette projekt 
 
b) Hundeskovsudvalget. v/Birgit 
Afholdt et par møder siden sidst. Kirsten er med i udvalget igen. 
Der er indhentet tilbud på indhegning og madpakkehus. 
127.500 kr. er søgt ved forskellige fonde.  
Projektbeskrivelsen er tilpasset. Ny projektbeskrivelse sendes til hjemmesiden. 
Der er cirka 25 personer, som har meldt sig med tilbud om forskellig hjælp. 
ProMidt produktionsskole tænkes også at bidrage. 
Kommunen er inddraget og orienteret uden indvendinger. 
 
c) Byudviklingsudvalget. v/Evald  
Nyt byggemøde er holdt i dag. Der henvises til opslag til hjemmesiden. 
Måske markeres vigepladserne (ikke-p-pladserne) på Borgergade med gule parkering 
forbudt streger. 
Evald spørger til, hvordan vandspejlet kommer til at fungerer herunder hygiejnen. 
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d) Væksthusudvalget. v/Birgit og Erik 
Der er nu fundet løsning, der kan overholde budgettet. 
Så projektet kan igangsættes, når planerne er ændrede. Tidsplan opdateres. 
Evald har spurgt til ansøgning om tilgængelighedspulje til etablering af handicaptoilet. 
Etablering af væksthusets venner sættes i gang, når de nærmere planer kendes. 
Birgit sender Evalds mail med orientering videre til hele lokalrådet. 
 
e) Trafikudvalget. v/Kaj og Hartvig 
Vi afventer nye trafikmålinger og en status på igangsætning af projektet på Klochsvej. 
Evald spørger Kaj og Hartvig om dette. 

 
f) Udrejsecenter Kærshovedgaard. v/John og Evald. 
John og Evald har deltaget i et møde på Kærshovedgaard. 35 beboere lige nu. 
Stemningen beskrives generelt som trykket situationen taget i betragtning. 
Ca. en gang om måneden vil kriminalforsorgen Kærshovedgaard lave et nyhedsbrev, 
der kan lægges på hjemmesiden. 
Positivt borgermøde holdt med cirka 25 deltagende personer – lokalpolitiet overvejer at 
lave et månedsbrev også. 
Små dialogmøder fungerer bedre. 

 
g) Velkomstpakke. v/Annie og Birgit 
Møde med XL-byg holdt. Klar til at putte i muleposer, som modtages 24/6. Evald og 
Lars laver velkomstbrev. 
Der gives meddelelse til kommunen bla. om ændring af ordlyden i deres brev. 
Vi får en pose med til et lokalrådsmøde. 
 
h) Bymarkedsføring, bykalender. V. Evald 
Nem bykalender, hvor alle kan slå op, skal laves - inkl. erhvervsarrangementer. Status 
uklar. 
Bymarkedsføring er tilsyneladende helt kørt fast i mangel af personer, der driver 
projektet fremad. 
Evald tager kontakt til Lars herom. 

 
i) Nydanskere – spis sammen. Birgit m.fl. 
Birgit og Tatiana er i fuld gang. 
Byfornyelsesarbejdere hos kommunen og anlægsgartnere inviteres til arrangementet – 
sponsoreret af lokalrådet. Evald tager invitationen med til næste byggemøde den 31/7. 
 
j) Bording ny børnehave 
Projektet er i høring. Lokalrådet bakker op om projektet i dets udformning. 

 
 

4. Byfestugen – uge 33.  
Lokalrådet har sin stand/info om fredagen til spis-sammen i stedet for. Ellers kan vi 
holde til sammen med de politiske partier. 
Kan der laves et arrangement på multibanen? Eller skal det venter til den egentlige 
åbning? Ja til sidstnævnte. 
Humørpris/Årets Bordingenser. Evald tager snak med Lars/Tonny. 
 
 

5. Pressen. 
Lancering af velkomst-pakke og færdiggørelse af stiprojekter. I samarbejde med 
erhvervsforening. Der indkaldes til pressemøde lige efter sommerferien. 
Måske få en tilflytter til at komme.  
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6. Næste møde. 

Tirsdag 6/9 kl. 19.00 
 

7. Eventuelt 
Intet. 

 


