Bording Lokalråds årsforsamling 2021 onsdag d. 26. maj kl. 19.00 i Væksthuset.
Velkomst ved formanden.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Sven Odgaard blev valgt, og konstaterer at årsforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
Jacob Lauritsen og Annie Asp blev valgt.
3. Lokalrådets beretning om det forløbne år
v. formanden og formændene for udvalgene

Evald aflægger lokalrådets gennerelle beretning.
Et år med Corona hvor vi stiftede bekendtskab med online møder.
Lokalrådet har arbejdet med forskønnelse af de to tunneller i byen, som er renset, og malet.
I samarbejde med skole og børnehaven dekoreret på kreativ vis.
Vi har nye ideer som vi kigger nærmere på i 2021, f.eks. byporte, et juletræstorv på
mødestedet, udsmykning af rundkørslen ved OK, og Gourmet Marathon.
Lokalrådet har søgt og fået bevilliget 50000,- i drift tilskud, endvidere søgt den nye 4 by
pulje, og fået bevilliget 300000,- mod at vi selv skal finde andre 300000,- til vores projekt i
samarbejde med mulltisti lauget.
Herefter beretning fra de forskellige grupper.
Peder trafikudvalget:
Belægning på bredgade er færdig. Forbedring nu med fliser i stedet for grus rammer.
Sportsvej og cykelsti. Udfordring at den kommer til at slutte før bredgade pågrund af den
sidste bygning.
Busstoppesteder på herningvej. Så lynbussen kan stoppe igen ved bording.
Birgit væksthuset: Har været lukket pga. coronna. Der kommer aktiviteter efter sommer
ferien. Efterlyser flere der vil hjælpe med at passe væksthuset.
www.bordinglokalraad.dk

Evald Natur og fritidsudvalget: Stier bliver brugt rigtig meget. Vi har på arbejdsdagen
laveforbedringer. Og det er blevet godt. Der er kommet fliser under ved bordbænkesættene,
der er kommet affaldsbeholdere op ved alle borde bænkesæt.
Vi ønsker at tælle hvor mange der går på vore stier. Så når du går tag en skive i skuffen og
læg den i tælleren. Der kommer vejledning på tælleren en af de nærmeste dage.
Birgit Hundeskoven:
Det bliver brugt og folk er gode til at
Gitte tilflytter iniativ: vi byder nye borgere velkommen ved to årlige events.
Foreningslivet, skolen, og gik en tur rundt og viste byen frem. Næste gang er den 11
august. Vi håber på stor opbakning af tilflyttere, erhvervsforeningen, og foreninger.

Spørgsmål: Birgit hvad med folks hække? Hvad er reglerne. Men bank på og snak med
vedkommende. I sidste ende er det kommunen der gør og så for ejeren en regning.
Kommentar: til flag borge/ byporte. Ønskes lavet sammen med erhvervsforeningen.
Multistien, vi er i samarbejde med multistilauget. Og man er meget langt.
Hvornår tager i fat på de grimme huse? Det er en privat opgave hvor vi ikke rigtigt kan
gøre noget. Der var flere ideer til hvordan vi på en positiv måde kan inspirere hinanden
til at få Bording til at fremstå pænere.
4. Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år.
Eddie fremlægger det reviderede regnskabet for 2020.
Regnskabet blev godkendt
5. Aktuelle emner til debat.
Vi prøver at tage temperaturen på, hvad der sker i Bording på forskellige fronter. Vi
har inviteret gæster.
Ole Dinis beretter om Bording fitness. Coronna har været en udfordring. Der er
frafaldet en del medlemmer. I alt 108 medlemmer. Der har været et tab på 450.000,Vi skal være gode til at navigere.
Erland Bording løbeklub: 9 marts generalforsamling 11 marts lukket. Også ramt af
coronna. Så laver vi “løb sammen hver for sig” flere nye medlemmer i august måned
2020. Løber i grupper, nu mødes vi mere normalt igen. Har ikke mistet mogen ca. 80
medlemmer. Mandag er den store trænerdag.
Lokaldysten, er vi med i. Christian Valbak Fra DGI projektet vender tilbage. Løbe, gå,
cykle.
Vi satser på at vinde.
Joakim Glerup fremviser ideer om udstykning på jernbane gade. Som bliver en del af
Bakkens højre side. Altså en forlængelse af den første stik gade til højre.
Der er ikke nyt om “imerco” grunden.
www.bordinglokalraad.dk

Der sker pænt meget i Bording.
6. Forslag til afstemning (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg) for 2 år.
På valg er Gitte Gjermand Nielsen, Eddie Sørensen, Poul Bak.
Alle er parate til at modtage genvalg. Genvalgt ved klapsalve.
8. Valg af 3 suppleanter for 1 år
Nuværende suppleanter Erland Hagelskjær og Per Villumsen er parate til et år mere.
Genvalg ved klapsalve. Lokalrådet må selv supplere sig med en suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Nuværende revisor Jakob Lauridsen og suppleant Erling Østergaard modtager genvalg.
Genvalgt ved klapsalve.
10. Eventuelt
Jakob Liv i Bording bymidte: Har ikke rigtigt haft nogen projekter grundet coronanen
Der er generalforsamling d. 30/6, med et underholdende indslag. Af tidligere Minkavler
vest for Bording.
Henrik Engedahl. Det kommunale perspektiv. Der bygges ved den gamle børnehaven,
dobbelt så stort, til børn med autisme. Borger finansering der kommer en konkurrence
hvor alle borgere kan byde ind.
Det var nemt at lukke ned. Men at lukke op, fokus på det mentale. Hvordan bliver vi
mere sociale. Opfordring til at gå forrest.
10 år er gået, skal vi sammen lægge en ny visionsplan.
Byfesten hvordan? Lokalrådet har tilbudt at koordinere. Vi ved ikke så meget endnu.
Der kommer forventeligt en mindre spis sammen i uge 33.
Liv i Bording, er positiv for at se på “åben med et brag”
Evald Takker for en god generalforsamling, selvom vi ikke er så mange så var der en god
kvalitet i mødet. Tak til Dirigenten.
Referent Eddie Sørensen
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