Referat af årsmøde i Bording Lokalråd 25. januar 2010.
1. Valg af dirigent
Jakob Lauridsen blev valgt.
2. Præsentation af Bording Lokalråd v/ Erling Poulsen.
Byens foreninger bakker op om det nye lokalråd, samt Ikast-Brande Kommune støtter med 10.000 kroner i år.
Ideerne skal gro ud fra borgernes ønsker.
3. Projekter som Bording Lokalråd kunne tænkes at arbejde med v/ Lone Jensen.
Der blev blandt andet nævnt:
Arslev Parken
Arslev Sø
cykel-, gang- og natursti til Bording Kirkeby
Der oprettes en ønskeseddel/idéliste for Bording. Lokalrådet skal stå for at prioritere de indkomne ideer og udtale sig
til pressen - og til kommunen i eksempelvis høringer. Samt arbejde med søgning af LAG midler.
4. Præsentation af Bording Lokalråds hjemmeside: v/ Kim Rune Christensen.
Det blev foreslået, at lokalrådets hjemmeside får links til idrætsforeninger og andre i byen - og omvendt, at de linker
til lokalrådet.
Endvidere at der linkes fra Landdistriktspuljen (LAG) og Ikast-Brande Kommunes hjemmesider.
Dette vil øge kendskabet til lokalrådets arbejde.
5. Præsentation af vedtægter. v/ Kim Rune Christensen.
Vedtægterne blev præsenteret. Endvidere blev forslag til vedtægterne udleveret i kopi.
6. Gennemgang af alle paragrafferne v/ Kim Rune Christensen.
Det blev foreslået at ændre alder på medlemmer fra: "fra 15 år..." til "fra 18 år...".
Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning, paragraffen ændres ikke.
7. Afstemning/vedtagelse af vedtægterne.
Vedtægter som forelagt af opstartsgruppen blev godkendt ved afstemning med håndsoprækning.
8. Opstilling og præsentation af kandidater:
Carsten Brix, Kim Christensen, Lone Jaszczak, Claus Jensen, Jens Karl Jensen, Torben Jensen, Lindvig Osmundsen,
Erling Poulsen, Eddie Sørensen, Birgit Toft og Lars Vingborg stillede op.
9. Valg af stemmetællere
Poul Bak og Marianne Amlund blev valgt.
10. Afstemning
Carsten Brix, Kim Christensen, Lone Jaszczak, Jens Karl Jensen, Lindvig Osmundsen, Erling Poulsen og Eddie Sørensen
blev valgt som medlemmer frem til næste årsforsamling i marts 2011. Derudover blev Torben Jensen, Birgit Toft og
Lars Vingborg valgt som suppleanter.
11. Valg af revisor
Jakob Lauridsen valgt til revisor.
Erling Østergaard valgt til revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
Her var der mulighed for at komme med ønsker og ideer til lokalrådets arbejde.
Der blev blandt andet nævnt: Grønt område ved Sønderborgvej, grønne områder ved hallen, rideklubben og DCH.
Samt problemstillingen med, at kommunen kun vil drive én legeplads i byen. Det blev foreslået, at Bording Lokalråd
arbejder for at bevare begge legepladser beliggende på henholdsvis Sønderborgvej og Borgergade.
Byrådsmedlem Evald Asp Sørensen påpegede, at det politisk er besluttet, at der kun skal være én kommunal
vedligeholdt legeplads.
Der blev stillet forslag om at finde en alternativ løsning til bevarelse af den "den anden" legeplads.
Forslag om, at lokalrådet har repræsentant fra alle byens foreninger.
Erling Poulsen påpegede, at der i opstartsgruppens arbejde lå et informationsmøde med alle foreningerne.
De blev opfordret til at stille med kandidater. Lokalrådet skal heller ikke ses som værende i konkurrence med
foreninger, men som en samlende kraft.

