
Dagsorden

Lokalrådsmøde d. 22. oktober 2014 hos Evald

Til stede: Evald, Lindvig, Eddie, Kaj, Torben, Kim
Afbud: Lone

1.  Godkendelse/justering af denne dagsorden

Ok.

2.  Evt. bemærkninger til referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

3.  Opfølgning på mødet med ERHVERVSKONTAKTUDVALGET

Evald havde sendt referat rundt og havde følgende kommentarer hertil:

Fællesmøde
Link med mødeplan og dagsordner til kommunens udvalgsmøder er 
rundsendt som link.
Lokalrådet er høringspart - men fungerer det i praksis?
Er lokalrådets demokratiske grundlag tilstrækkeligt ved alm. valg på 
årsmøde? I forhold til evt. "tvungne" medlemmer fra foreninger. 
Punktet sættes på dagorden inden årsmødet.
Foreningstopmøde som hjælp til at højne opmærksomheden om lokalrådets 
arbejde og repræsentation af byen.

Almene boliger i bymidten
   Ingen regel for Bording for så vidt angår andel af almennyttige boliger.

Lokalrådet må forvente at blive inviteret til høring om trafikplan i Bording.

Nedrivning af forfaldne boliger sker primært i Brande, Hampen, 
Ejstrupholm - ikke i Bordingområdet.
Vi kan være opmærksom på, om der kan være nogle relevante ejendomme 
i vores område.

Bilaterale møder med kommunen
Genslyngning af Bodholdt Bæk og Bording Å mod Bakken er i høring.
Tilhørende stisystemer er tilsyneladende nu taget ud af projektet pga. 
økonomi.
Men når genslyngningen foretages, kan vi presse på for, at der bliver 
mulighed for at klippe græsset som sti.
Lindvig og Eddie kontakter kommunen for at sikre dette.
Planetstien fungerer naturmæssigt fint - og skulle være til at finde.
Bodholt Bæks underføring under jernbanen, hvor frihøjde er 1½ meter, kan 
ikke umiddelbart forøges, men kan der findes en løsning?
   Lindvig og Eddie følger op herpå.
   Eller alternativ passage af jernbane fx over mark via Ravnholtvej.
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Baneområdet er ikke med i budget, så desværre ikke muligt i denne 
omgang.

4.  Budget 2015 - 2018

Kommunalt budget var rundsendt.

Parkeringsplads ved hallen er medtaget som del af midtbyplan, hvilket er 
politisk besluttet. Herunder trafikdæmpning.

Ny børnehave er udskudt til 2018 samt budgetteret med 20 mio, hvilket 
ikke dækker ny børnehave, der vil koste 30 mio.
Der er ikke vedtaget hvilken af flere mulige modeller, der foretrækkes.

5.  Den gule Campingvogn

Kaj og Evald besøgte vognen
Byskilt ved Bakken er flyttet nærmere byen dog med 60 km begrænsning 
længere ud, hvilket skyldes en politimæssig begrundelse. Umiddelbart 
virker det fornuftigt. Lone forklarer sine bevæggrunde for ønske om 
indsigelse.
Der er lavet sti og bro i stedet for fortov af Arslev Parken til Bakken.

Der afholdes møde om de modtagne forslag i forbindelse med trafikplan, 
hvor lokalrådet bliver inviteret forinden.

6.  Andet fra trafikudvalget

Cykelsti mod Bording Kirkeby evt. nøjes med bred cykelbane med rumle-
riller samt evt. 60 km skiltning.

7.  Natur- og fritidsudvalget

Hundeskove
Politisk beslutning om fravalg af snorefri-zoner
Indenfor bygrænse må hund være uden snor hvis under kontrol - udenfor 
aldrig.
Sandsynligvis ikke mulighed for kommunalt tilskud - MEN undersøges om 
den kan etableres af private midler, hvis Vestskoven må anvendes. 
Kommunen kontaktes herom.
Kirsten Kruse tages med på råd.
Der er ingen kommunale hundeskove.

Møde afholdt med Henrik Louring. Alle foreninger er fælles om lokalplan 
225 område.

Udskiftning af skilte på planetsti er i gang.

8.  Byplan- og visionsgruppeudvalg
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Der har været holdt 2 workshops i forsamlingshuset. De 
lokalrådsmedlemmer, som har deltaget, orienterede herom.
Udbyttet har været begrænset , da begrænset mulighed for at bidrage med 
input.

Stationsbygning
Kontakt taget til kommune.
Evt. etablering af genbrugsbutik - Ariva vil efter sigende bidrage med 
toiletfaciliteter

Åben skole
Tættere samarbejde med foreningsliv. www.ås.dk som kontaktformidler 
mellem skole og foreninger.

9.  Årsforsamlingen

Trækplaster til årsforsamling - ala Brande-arkitekt om facader.
Alternativt boligindretnings"ekspert" / byplanlægger.
Forslag til trækplaster-emner / personer overvejes
Torben kontakter Den Jyske Sparekasse om experter om boligindretning og 
merværdi ved hussalg.

10.  De næste møder

Årsforsamling 9/3 2015
Evald indkalder i januar inkl. forhåbentlig byrødder (efterfølgende fastsat til 
12.01.15)

11.  Eventuelt

Link til referat sendes til byrødder af Evald
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