
 
 
Møde i lokalrådet 
21. november 2018 kl. 19.00 – 21.00 
 
 
Referat 
 
1. Velkomst. 
Evald bød velkommen til forsamlingen – Erland, Kaj, Birgit, Eddie, Evald, Michael, Kim og 
Poul. Afbud fra Annie og John. 
 
 
2. Kassereren. 
Der var købt gaver til Hallens jubilæum mv. 
 
 
3. Evaluering af Spis Sammen 
Overskud på cirka 6.200 kr. Husk næste gang, at alle er med til at slutte helt af. Det kræver 
information til alle. Der var fint med Bjarne som kok. 
Spis-sammen er booket til 2019. Erland vil måske stå for det næste år, men andre må også 
gerne. 
 
 
4. Evaluering af Findvej i Bording indvielse 
Pjece blev uddelt. Den kan findes på www.findveji.dk 
Der er bevilliget 15.000 kr. fra foreningen Liv i Bordings nye byrum også til fremtidige 
arrangementer i projektet herunder til annoncering. 
Kan andre foreninger overtage arrangementet? Erland vil tage det med som en mulighed i 
løbeklubben. 
Kommunens kontaktperson er opfordret til at udbrede muligheden for o-løb i andre kredse. 
 
 
5. Hjemmesiden 
Der er blevet ryddet op i udgåede opslag og info. Evt. fejl, mangler eller ønsker sendes til 
Kim. Info om stier er flyttet fra menupunktet Udvalg til Om Bording. 
 
 
6. Natur- og Fritidsudvalget. 
Der er ved at blive sat kantlister på gangbroen. Sponsorer til kort er på plads, og det afventer 
færdiggørelse af Bent. 
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7. Trafikudvalget. 
Busskilte mangler at blive nedtaget. Skiltet til Jens Chr. Plads er på plads. 
Busrute er nedlagt. Evald havde forslag til udvalget bla. om, rute 172 kunne blive tilpasset 
bla. af hensyn til efterskolen og studerende. Evald vil tage kontakt til Henrik og efterskolen 
herom. 
Hastighedsmålinger blev drøftet igen. Dem, der findes i oversigtskortet, er tilstrækkelige. 
 
 
8. Væksthusudvalget. 
Der har været afholdt møde i Væksthusets Venner. 
Der arbejdes med evt. nyt gulv. Kaj foreslog epoxylag, der med hans erfaringer fra sin garage 
kan fungere også på fliser. Kaj kontakter Annie med forslaget. 
Rummet kan ikke godkendes til opvarmning. I stedet må der opsættes affugtere. Det kan 
opsættes under det bevilligede tilskud. Evald kontakter dog kommunen herom. 
Overvågning er drøftet med kommunen igen, Birgit oplyser, at kommunen nu mener det nok 
kan lade sig gøre. Kommunen vil sandsynligvis endda betale. 
 
 
9. Velkomstmappe 
Velkomstmappen er endeligt sat i bero. Annie har kontaktet kommunen for at få info om vores 
velkomstmappe slettet. Resterende muleposer kan bruges til fremtidige gevinster e.l. 
 
 
10. Orienteringsemner. 
Imerco-grunden er blevet solgt. Der arbejdes på at lave op til 20 boliger i 2 planer. Evald 
orienterede om Ådalsvænget, købmandsgården osv. 
Væksten i antal husstande i Bording er cirka 15 om året jf. oplysninger fra vandværket. 
 
 
11. Næste møde. 
Onsdag den 30. januar 2019 
 
 
12. Evt. dato for årsforsamling. 
Onsdag den 13. marts 2019. Annie, John og Eddie er på valg. Hvordan får vi nye i lokalrådet? 
 
 
13. Eventuelt. 
Michael vil gerne stoppe som suppleant. 


