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Lokalrådsmøde tirsdag d. 31/8 kl. 19.00 i Hallen 
 
Referat 
 
Til stede: Per, Eddie, Poul, Peder, Evald, Birgit, Gitte, Kim og Erland 
Afbud: Anders. 
 
1. Velkomst 
Info om Per + Anders opdateres på hjemmesiden. 
 
 
2. Evt. bemærkninger i tilknytning til byfestugen. 
Det fungerer fint på den nuværende måde, hvor foreningerne selv arrangerer. 7441.nu 
fungerer lidt trægt, har nogle observeret. Evald kontakter Steffan, om han kan udmelde en 
længere tidsfrist for opdatering af hjemmesiden, så hjemmesiden kan være retvisende. Det 
bedre var, hvis byen havde en by-portal. Lokalrådet overvejer, om der er nogen, som vil 
undersøge opgaven. 
 
 
3. Møde med EVB udvalget. 
Lokalrådets repræsentanter ved Gitte, Evald og Peder har deltaget. Også de andre lokalråd er 
meget opsatte på, at lokalrådene har én kontaktperson hos kommunen. Det er Mette Vildbrad,  
metvild@ikast-brande.dk. 
Efter kommunalvalget kan de fire lokalråd sende en fælles besked til kommunen om hvilken 
form for møder, vi helst vil have. 
 
 
4. Multistien – og herunder vores andel(e). 
Evald og Gitte (og Erland via løbeklubben) har deltaget i et møde med Multistilauget. 
Stiforløbet blev fremlagt.  
 
Der er planlagt 3 aktivitetsspots, som lauget ønskede foreningernes synspunkter på – evt. nye 
forslag. Kun løbeklubben var egentligt interesserede. Måske reduceres det til et enkelt eller to 
spots. Måske kunne aktivitetsspottene knytte multistien sammen med det øvrige stisystem.  
 
Et forslag var også nogle afmærkede meterintervaller til brug for fx spurttræning e.l.  
 
Foreningen skulle melde tilbage inden 1. oktober. 
 
Budgettet er 2,645 mio. kr. Lokalrådets 600.000 kr. er indregnet som finansiering. DJS fond 
har bevilliget 25.000 kr. Evald redegjorde for projektets økonomi. Lokalrådet låner 40.000 kr. 
til multistilauget, hvorefter der er finansiering til den fulde projektering. Der laves  
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lånedokument. Lokalrådets deltagelse med dels de 40.000 kr. i udlån og dels de 600.000 kr. i 
medfinansiering blev drøftet i forhold til lokalrådets vedtægter. Evald oplyste, at det var en 
betingelse, at de 600.000 kr. ikke overdrages til andre, men bruges af lokalrådet. 
 
 
5. Borgerbudgettering. 
Bording har endvidere fået tildelt kr. 100.000 til borgerbudgettering (ingen egenfinansiering). 
Lokalrådet er processtyrer. Processformen skal godkendes af kommunen. Alle tænkelige 
projekter (fra enkeltpersoner, grupper, foreninger mv.) kan komme i betragtning. Overskriften 
er ”til gavn for fællesskabet”. Den, der får tildelt midler til et projekt skal selv realisere dette. 
Tilskuddet er tiltænkt materiale/anlæg. 
 
Fordelingen vil muligvis blive afgjort ved afstemning på kommunalt plan. Muligvis vil der 
blive bevilliget yderligere 100.000 kr. i 2022.  
 
Peder, Evald, Eddie og Birgit laver planlægningsoplæg af processen til skriftlig godkendelse i 
lokalrådet på mail. Peder kontakter Mette for eksempel på, hvordan de kunne formuleres. 
Herefter godkendelse af Mette Vildbrad. 
 
 
6. Lokaldysten. 
8. september 18.00 – 20.00. Gå-, løbe- og cykelruter med udgangspunkt i Væksthuset. 
Der dystes forholdsmæssigt i forhold til indbyggertal. 5 byer i kommunen deltager.  
Der er 5-10.000 kr. i gevinst til vinderbyen.  
 
 
7. Oversigtsforhold ved udkørsler mv. 
Nogle steder blev nævnt og drøftet. Men ingen i lokalrådet har lysten til at tage kontakt til de 
pågældende husejere. Vi lader problemstillingen ligge. 
 
 
8. Status på ”juletræstorv”. 
Poul redegjorde for projektet. Juletræstorvet tænkes placeret på mødestedet. Inkl. flytning af 
erhvervsforeningens juletræ. Der skal laves en udtalelse fra en elinstallatør ang. el til juletræ. 
Det forventes at blive realiseret til julen i år. 
 
 
9. Status på projekt ”byport/flagborg”. 
Eddie redegjorde for projektet. Der planlægges med 5 x 3 flag. Budgettet er 46.000 kr. til flag 
og boring til fastgørelse. Der er søgt fonde. Der samarbejdes med erhvervsforeningen. 
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10. Tilflytterarrangement. 
Der var 3 tilflytterhuse til seneste arrangement. Det er for få, men det var en god aften. Der er 
fundet en ny dato. Ideer, til hvordan deltagerantallet kan forøges, modtages. Evald havde 
omdelt 30 invitationer. Ikke alle whistleblowere melder tilbage. 
 
 
11. Til/fra udvalgene. 
Væksthuset: Der er problemer med brand på toilettet og svineri efter fest. Politiet vil tale med 
kommunen ang. mulighed for at bruge videoovervågningen. Nu låses der af i weekenden. 
 
Tunnelen ved skolen bliver også udsat for hærværk. 
 
Solen ved fjernvarmeværket er blevet beskadiget, men det skyldes en påkørsel. Evald 
undersøger, om der kan søges forsikringserstatning via fjernvarmeværket.  
 
Evald har undersøgt vedr. helbomme ved jernbanen. Muligvis udskudt til 2022. Peder 
inddrages. 
 
En borger har henvendt sig til lokalrådet vedr. et vejspejl ved udkørslen fra Bakken til 
Klochsvej. Peder har kontaktet kommunen herom. 
 
Fritidsudvalget har arbejdsdag til november. Stierne trænger til afskæring af grene ved 
kanterne. 
 
 
12. Udvidet årsforsamling 2022. 
Evald finder datoer. 
 
 
13. Spis sammen. 
19. november i år. 27. oktober 2022. Erling er vores faste mand på opgaven. 
 
 
14. Næste møde. 
Onsdag den 3/11. 
 
 
15. Eventuelt 
Evald skal vise lokalområdet herunder okkersøen og gangbro frem for ”dialogforum for det 
åbne land 14. sept. 
 
Egeblomster har tilplantet blomsterkummen ved smørhullet. 
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Forslag om gaveregulativ. Birgit vil gerne stå for at administrere en fødselsdagsliste. Også 
forslag om at der ikke gives gaver i lokalrådsregi. Birgit laver et oplæg. 


