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

 
ÅRSFORSAMLING 2018 
Onsdag d. 14. marts kl. 19.00 
Bordinghallens foreningslokale. 
 
Referat 
 
1. Velkomst. 

Evald bød velkommen til en forsamling på cirka 20 personer og præsenterede lokalrådets 
medlemmer. Han takkede for fremmødet og for årets indsats til de, der har deltaget i 
lokalrådets arbejde eller støttet dette. 
 
Evald viste den oprindelige samarbejdsaftale mellem kommunen og lokalrådene, hvilket 
er i overensstemmelse med lokalrådets hovedmål. 
 

2. Valg af dirigent. 
Sven Odgaard valgt og konstaterede årsforsamlingens lovlighed. 
 

3. Valg af stemmetællere. 
Michael Nielsen og Flemming Hansen blev valgt. 
 

4. Lokalrådets beretning fra det foregående år – inkl. fremtidskik. 
a) Formandens generelle beretning. 

Lokalrådet har i årets løb arbejdet med bland andet de følgende sager: 
⋅ Afholdelse af nytårskur 
⋅ Opstart af bykalenderen www.7441.nu 
⋅ Indsats mod lukning af tandlægeklinikken i Bording 
⋅ Opstilling af Solveigs bænk, der blev skænket byen af arvingerne 
⋅ Hundeskov etableret (inkl. affaldsspande) 
⋅ Fortsat arbejdet med velkomstpose til nytilflyttere 
⋅ Planlagt indsats vedr. nye firmaer i Pårup i samarbejde med Erhvervsforeningen og 

Engesvang 
⋅ Multisti er opstartet i særskilt forening i stedet for lokalrådsregi 
⋅ Hjertesti er etableret 
⋅ Lykkedes med at busserne nu bruger den nye busholdeplads 
⋅ Forsøg på at få ny lægepraksis til byen desværre forgæves 
⋅ Afholdelse af spis-sammenarrangement (holdes også i 2018) 
⋅ Fungeret som tryghedsambassadører ifbm Kærshovedgård 
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b) Hundeskov og Væksthus. 
Hundeskov 
Hundeskoven blev færdig i maj 2017 og bliver nu flittigt brugt. Kommunen har 
opstillet borde og bænkesæt samt skraldespande. 90.000 kr er anvendt hertil. 
 
Væksthuset 
Væksthusets venner fungerer som selvstændig kreds af borgere. 
Cirka 10 personer fungerer som væksthusvægtere, der låser og åbner dørene. 
Aktivitetsudvalget ligger lidt stille for vinteren. Desværre har der været flere 
udfordringer i huset. Gavlpartiet er revnet. Ønske om troltekt-plader til forbedring af 
akustik og bedre gulv. Grøn Ordning har givet penge til varmepumpe. 
Der har været udfordringer med manglende oprydning og generelt svineri. 
Overvågning har været overvejet. Efter der har været omtale i Herning Folkeblad, har 
problemet været meget begrænset.  
Der er også etableret toiletter og henvisningsskilte. 
 

c) Trafikudvalget. 
Der er kommet styr på trafikken flere steder bla. Klochsvej. 
Åbning af Sportsvej er blevet besluttet. Der kommer ikke kanaliseringsanlæg eller 
andre foranstaltninger. Åbnes når børnehave er flyttet til Bodholtvej. Der sendes et 
svarbrev fra kommunen. 
Der er arbejdet med skilte på Jens. Chr. Plads og andre steder i byen. 
 

d) Natur- og fritidsudvalget. 
Der er arbejdet med stier herunder et sti-kort i form af en folder, hvis der findes midler 
til det. Der laves Endomondo-eksempler på vandreruter. 
Der er anskaffet en buskrydder og sikkerhedsudstyr. 
Der blev reklameret for naturoplevelser i form af dyre- og planteliv. 
Der er lavet en hjertesti. 
Der er lavet en oplevelsesplatform ved broad-walken, og der er indkøbt udstyr i form 
af vandkikkerter mv. til naturoplevelser. 
Der er modtaget midler til udstyr ved stierne – fx udsigtstårne, motionsudstyr. 
Der vil blive lavet sikkerhedskant på broad-walken. 
I samarbejde med orienteringsløbsforening vil der blive opstillet orienteringsstandere. 
Forsamlingen opfordrede til at der tages kontakt til Promidt ang. udsigtstårne. 
 

e) Bykalenderen 7441.nu. 
Kim gennemgik bykalenderen www.7441.nu, som der er blevet etableret. Formålet er 
dels, at datoerne kan koordineres, så der undgås sammenfald og dels, at synliggøre alle 
de ting, der foregår i byen. Der har været 216 opslag siden starten og 12.000 
besøgende – cirka 30 om dagen. Alle blev opfordret til at bruge kalenderen. 
Forsamlingen spurgte til bordingby.dk og foreningsliste. Den vil muligvis blevet 
overflyttet til 7441.nu. 

 
 
 
 
 



www.bordinglokalraad.dk      -      www.7441.nu 

 

 

3 

f) Byfornyelsen – 1 årsopfølgningen. 
Lokalrådet har deltaget i 1 årsopfølgningen herunder vedrørende 
� vandrender og brækkede træstøtter 
� parkeringsbåsene på Bredgade, der aldrig vil blive begroede. 
� genopsætning af skilt med Jens. Chr. plads 
� udskiftning af fliser 

Forsamlingen spurgte til skiltet Jens. Chr. Plads. Der var ønske om, at der fortsat 
skulle være skiltet med den sidste sognerådsformand. 

Henrik Engedahl takkede for, at folk i Bording er så aktive som de er. Måske muligheder 
for forbedring af jernbaneoverskæring. Hjertestien bliver brugt. 

 
5. Lokalrådets reviderede årsregnskab for 2017. 

Eddie gennemgik årsregnskabet, der viser et overskud på 27.114 kr. og en egenkapital på 
131.469 kr. Regnskabet findes på lokalrådets hjemmeside hvortil henvises. 
Årsregnskabet blev godkendt, selvom dette ikke er krævet i vedtægterne. 
 

6. Politiets samskabelsesprojekt vedrørende Kærshovedgård. 
Der har været holdt et møde med politiet og kriminalforsorgen om et samskabelsesprojekt 
(co-creation). 
Politiet kom med et oplæg på 7 punkter, der skal arbejdes med (tryghed i butikker, 
togtrafik, øget kendskab, tryghed på vejen, myndighedssamarbejde, tone på sociale 
medier, cykler). 
Tilbagemeldingerne fra mødet var gode. Myndighederne var lydhøre og mødt talstærkt 
op. Det handler ikke om for eller imod eller placeringen af centret – men om tryghed for 
beboerne i området. Vi skal sørge for at videreformidle budskabet. 
 

7. Foreningsrunden. 
Foreningerne var særskilt inviteret. 
 
Liv i Bording.  
Realdania og kommunen har etableret en pulje på 800.000 kr. til fordeling over 4 år. 
Puljen kan søges af alle, der vil etablere aktiviteter og nyt liv i det byfornyede område. 
Der er stiftet en ny forening, Liv i Bording ny byrum, der skal administrere puljen. Der 
henvises i øvirigt til den nye hjemmeside www.livibording.dk 
 
Forsamlingen havde forslag om genopståen af et byfestudvalg. Birgit og Sven har en 
koordinerende funktion, men det ville være fint, hvis der var et egentligt udvalg – vil 
foreningen tage initiativ til det? Foreningen står for at administrere ordningen og uddele 
midlerne. Hvis der kom en ansøgning fra et udvalg, ville det sikkert kunne få støtte, men 
foreningen kan vanskeligt selv finde personerne. Det er heller ikke sikkert, et udvalg blot 
kan købes for penge – der er et stort arbejde i det. Måske er det bedre, at mange foreninger 
hver især byder ind, som det er nu. Hvis de forskellige aktører vil søge midler er fint. Når 
foreningerne selv arrangerer, er de også sikre på at få et overskud selv. Bording Hallen 
arrangerer et møde for hallens brugere. 
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Multistien 
Projektet med multistien mellem Bording og Bording Kirkeby er kommet i sin egen 
forening. Der er søgt midler hos fonde og andre steder. Indtil videre er der kommet cirka 1 
mio. kr. ud af et budget på cirka 2,2 mio. kr. Der mangles et større beløb, inden arbejdet 
kan gå i gang. Der er tilsagn fra lodsejerne. 
 
Bording løbeklub 
Cirka 100 medlemmer. Bording gåklub er blevet en del af foreningen. 2 nye hold opstartes 
bla. for langsomt løbende. Der er møde hver mandag i udestuen ved hallen. 
 
Lokalplan 225 
(området ved fodbold, rideskole og hundeklub). Der arbejdes med koordinerende tiltag, så 
de forskellige aktører kan leve i fordragelighed. Der indkaldes til møde. 

 
8. Valg af 4 medlemmer af lokalrådet for 2 år. 

Evald Asp, Kim Rune Christensen, Kaj Bach Pedersen, Birgit Linaa Pedersen er på valg 
og modtager alle genvalg. Alle fire blev valgt. 
 
Lokalrådet består herefter af: 
Evald Asp 
Eddie Sørensen 
Kim Rune Christensen 
Birgit Linaa Pedersen 
Kaj Bach Pedersen 
John Laue 
Annie Bech Nielsen 
 
Herudover har lokalrådets udvalg mulighed for at invitere flere personer med i arbejdet 
herunder i udvalgene. 
 

9. Valg af 3 suppleanter for et år. 
Erling Hagelskjær og Poul Bak opstillede. De blev valgt, og lokalrådet blev bemyndiget 
til at forsøge at finde yderligere en person. Michael Nielsen overvejer. 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jakob Lauritsen opstillede og blev valgt. Erling Østergaard opstillede og blev valgt. 
 

11. Eventuelt. 
Forsamlingen takkede lokalrådet for årets arbejde. 
 
 

Bording, den 14. marts 2018 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Kim Rune Christensen   Sven Odgaard 
referent    dirigent 


