
 

Referat  

 

Lokalrådsmøde 29. juni 2015 

 

Tilstede: Evald, Carsten, Lindvig, Kaj, John, Birgit, Eddie (ref.)   

Afbud: Kim, Maria, Erik 

1. Velkomst. 

Evald bød velkommen.  

2. Bemærkninger til seneste referat. 

Der var ingen bemærkninger. 

3. Natur- og Fritidsudvalget. 

Vi har haft møde med Lene og Gunver, omkring stier. Der er aftalt et møde vedr. 

Linieføring af de kommende stier. Fokus på den del der er på området ”lp225”, og fra 

bodholt bæk ned til bakken. Vi har stadig i mente med en overordnet stiplan (støvlen). 

Opfølgning på naturstien, Afrapportering er sendt til LAG, vi afventer honorering. 

Vi er opmærksomme på udfordringen med at føre stien den ene eller anden vej omkring 

renseanlægget. 

Vi snakkede muligheder i placering af stiforløb inden for lokalplan 225. Vi tager snakken 

med parterne når tid er.  

Der er truffet aftale med Lene Vilstrup, omkring sidemandsoplæring på formidling omkring 

naturstien. For en gruppe på 3-5 frivillige.  

 

4. Hundeskovsudvalg. 

Udvalget har haft møde, og gjort tanker om projektet. skal der søges tilladelse. Der skal ske 

et tæt samarbejde med forvaltningen. Skal vi danne en forening. Vi tænker hvis det er muligt 

at lokalrådet er ”lejer” af området. Med en gruppe som tager ansvaret for vedligeholdelse. 

Carsten tager fat i Henrik Louvring vedr. fundrasing. 

Der tænkes at søge midler her i vinteren, og anlæg i foråret, åbning forsommeren 2016. 

 

5. Trafikudvalget. 

Der har været endnu en trafiktælling, siden sidst. Kontakt person Lene Krogh. Kan vi få de 

detaljerede tal.  

 

6. Byudviklingsudvalg. 

a) Møder med Erhvervsforeningen – se udsendt referat 

Det er aftalt at vi holder fast i de to priser, Årets Bordinggenser, og humørprisen. 

Lokalrådet afholder udgiften til humørprisen. Erhvervsforeningen koordinere byfesten.  

b) Fremsendelse af budgetønske om ”bagvej til Smørhullet”. Udkast vedhæftet. 



 

Der er budgetteret 750.000,- kr. Tilbage i tiden, som senere blev taget af i forbindelse 

med budgetforhandlinger. Nu er vi så tilbage at vi ønsker en bagvej til smørhullet, vejen 

er igen aktuelt, idet man lukker Jens Christensens plads.   

c) Ny dagligvarebutik 

Der er ikke noget nyt, der arbejdes forsat på at skaffe en købmand. 

d) rullende købmand kommer på pladsen, ved smørhullet. Hver fredag, fra d. 14 august. De 

deltager også i forbindelse med byfesten, og om lørdagen. Der vil komme noget i avisen 

på onsdag. 

e) Markedsføringspuljen, Vi tager iniativ til at mødes med erhvervsforeningen, med 

henblik på et samarbejde om at sælge Bording til kommende Bordinggensere. Og 

markedsføre vores dejlige sted.  

7.   Stationsbygningen. 

 Der har været møde i arbejdsgruppen. Det vil være bekosteligt at sætte bygningen i stand. 

Lokalrådet kan ikke på nuværende se muligheder i bygningen. Formanden melder tilbage til 

kommunen. 

 

7. Væksthusudvalget. 

Der er ikke noget nyt siden sidst, vi afventer Lene Hoffmann.  

 

9.   Kassereren. 

 Vi har søgt og modtaget det årlige drifttilskud fra Ikast-Brande kommune. 

 Vi har tre projekter i tankerne til grøn ordning. Broer, anlæg af stier, hundeskoven.  

 Lokalrådet har bevilliget ca. 1200,- til klipning af planetstien (Kaj), Der klippes ca. 1 gang 

pr. mdr. 

   

10. Orienteringsemner. 

 Byfest programmet kan ses på bordingby.dk 

 Projektet omkring at styrke nydanskere’s netværk i Bording. Birgit, Kaj og John  

 Gruppen melder konkret tilbage på vores næste møde.  

 Vi drøftede det med at byde nye velkommen til byen. Evald sætter et punkt på til næste 

møde. 

 

11. Næste møde. 

 Næste møde er d. 25. August kl 19:00 i bording hallens mødelokale. 

 


