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BORDING LOKALRÅD 
v/formand Evald Asp 
Lærkevej 18 
7441  Bording 
 
post@bordinglokalraad.dk 
CVR-nr. 33981023  

Møde i lokalrådet 
d. 6.12 kl. 19.00 – 21.00 
Bordinghallen  
 
 
Referat: 

1. Velkomst v. fmd. 
Evald bød velkommen. Afbud fra Kim. 
 

2. Kassereren. 
Indtægter fra spissammen og rød/blå aften. 
Det ser fornuftigt ud, regnskabet gøres klar til vores møde i januar. 
 

3. Trafikudvalget v. Kaj og Erland 
Vi så trafiktal, Ringkøbing-Silkeborgvejen og Søndergade er de store færdselsårer I 
Bording. Bodholtvej?  Der har været kontakt til Borgeren fra Østervang. 
Tunnellerne Skolen og Vestervang, vi synes de skal renses og evt. Friskes op. Der er 
lys I den ved skolen.  
 

4. Byudviklingsudvalg v. Evald 
Lokalrådet har givet vore synspunkter til kende I forhold til de problemstillinger der er 
Bla. De græsløse parkeringspladser. Kaj Kontakter. 
 

5. Nyt vedr. REAL DANIA pengene v. Kim 
Der er indkaldt til Stiftende generalforsamling i Januar.  
 

6. Væksthusudvalget v. Birgit 
Artikel I Avisen. 
Møde I går om overvejelser hvordan vi skal forholde os. Der er et ønske om at sætte 
overvågning op. Det er en udfordring med uhensigtsmæssig opførsel I den daglige 
brug af huset.  
 

7. Natur- og Fritidsudvalget v. Evald og Eddie 
Der er rejst spørgsmål om hvem der har ansvar I forhold til Gangbroen, ved 
tilskadekomst. Vi arbejder sammen med de to grundejerforeninger, om en løsning. 
Der arbejdes nu med afrapportering og endeligt regnskab til fondene.  
Der er kontakt til Idrætslærer, som gerne vil indgå I et projekt omkring 
orienteringsløb. Det ønsker vi at støtte op om.  
 
Der er søgt om midler til en varmeblæser til væksthuset, hhv. Grøn ordning og 
friluftsrådet. 
 

8. Kærshovedgaard v. John og Evald 
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Der er nu to grupper der kalder sig tryghedsambassadører.  
Der har været afholdt Borgermøde. Sagerne er politisager som ved almindeligt 
kriminalitet.  
Der har været en del medieomtale af udfordringer I forbindelse med Kærshovedgård.  
Det er ikke det hele der er rigtigt, som det er beskrevet I pressen. 
Vi forventer at blive inddraget I Politiets Co-creation. 
Vi kommer med et forslag om at gøre det lidt sværere at stjæle cykler. Evald bringer 
videre. 
 

9. Nytårskur/nytårstur v. Evald 
Det var en succes I 2017, Næste er lørdag d. 6 januar. Birgit og Kaj står for 
Traktementet. Annie står for 6 km. Kondi bingo afgang kl. 13:00, Evald står for 4 km. 
Turen. John står for 3 km. Turen.  
Hver især sender et par ord til Evald, som slår op på kalenderen. 
 

10. Evt. Møltrup Café v. Evald 
Forslaget er at der kunne etableres en café, Evald tager intiativ, og undersøger. Annie 
snakker med Trine 
 

11. Spis sammen v. Erland 
Det var en god aften. Godt tilrettelagt Erland. Vi står for det igen 24/10 2018. 
Erland er tovholder på d. 24/10.  
Vi byder ind med oktober måned fremover.  
 

12. Stilaug – Multistien v. Kaj 
Der er stiftet en forening, Og foldere er trykt vi har aftalt at omdele inden jul på gader 
I Bording. Man kan blive medlem det koster 200,- kr pr år. Hjemmeside – 
www.bordingmultisti.dk. 
 

13. Orienteringsemner v. Evald 
Ærgeligt at det ikke lykkedes at købe Søndergade 2. 
Der var første spadestik på Bording Børnehave I dag. 
Erhvervskontaktudvalget bliver nedlagt, der kommer et nyt udvalg som vi forventer at 
få tilknytning til. 
Besøg på Mascot, afventer Evald. 
En hilsen og tak for Lindvig, i forbindelse med afsked og reception. 
 

14. Næste møde og fastsættelse af dato for årsforsamling. 
Torsdag 8 februar.  
Årsforsamling 14 marts 2018. Kl 19:00 
Evald, Birgit, Kaj og Kim. 
 

15. Eventuelt. 
 
 


