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Referat 

 
Afbud: Eddie. Thomas lovligt undskyldt fravær 
 
 
1. Ansøgninger – status og evt. nye muligheder. 
 
Nordeafonden. Der er modtaget info om diverse puljer, som virker interessante. Forslag om fx 
flis til multistien. 
4-bypuljen. 436.750 kr. (egenbetaling 50%). Automatlås Væksthuset til 70 tkr.? Evt. via en 
anden pulje? 
Borgerbudgettering (100% kommunalt dækket). Se nedenfor. 
Juletræstorvet. Der er givet tilsagn fra Liv i Bording om 30.000 kr.  
Byporte. Projektet ved Eddie og Erhvervsforeningen skrider fremad planmæssigt. 
De resterende 21.000 kr. af de bevilligede 50.000 kr. fra kommunen anvendes til lokalrådets 
øvrige formål fx flis til hundeskoven. 
Særskilt møde om ansøgning af diverse puljer? Nej – medmindre nogle kommer på en god 
idé. 
 
Æblelunde. Der er modtaget positiv tilbagemelding fra 2 personer om at deltage i det videre 
arbejde. Kommunen er positiv. Evald arbejder videre med projektet. 
 
Defekte podier ved Væksthuset. Evald har arbejdet hermed – lidt forgæves, fordi kommunen 
nu har påtaget sig at udskifte dem med nogle andre. Tilsagn til Evalds besvarelse til 
kommunen ang. podierne (og træer i øvrigt). 
 
Gourmet-tour. Liv i Bording er positive, men har udbedt sig specificering af budgettet. Der 
arbejdes med 200 deltagere (er det dog realistisk?). Der er etableret en gruppe, der arbejder 
ihærdigt med det. Der arbejdes med lørdag i byfestugen. Forsamlingshuset er kontaktet, ang. 
om det konflikter med deres spis-sammen. 
 
 
2.  FrivilligBørsen 2023 
 
Har eksisteret siden 2015 bestående af folk, der vil hjælpe med frivilligt arbejde og andre, der 
har behov for assistance. I år afvikles det i Nr. Snede den 5. oktober. Forudsat det lykkes der, 
vil vi så være samarbejdspartner i 2023? Lad os først se, hvordan det forløber i Nr. Snede, 
herefter melder Evald tilbage. 
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3. Mødet med Udviklings- og Erhvervsudvalget d. 17/8.  
 
Evald har deltaget som repræsentant for os. Der henvises til rundsendt referat. 
 

 
4. Byfestugen – evt. bemærkninger. 
 
Årets bordinggenser var velvalgt at dømme efter antal likes på Facebook. 
 
 
5. Tilflytterarrangement. 
 
God opbakning fra foreningerne - 11 deltog. 3 husstande af tilflyttere deltog. Næste år holdes 
det en lørdag formiddag – med tilmelding. Det er sidste chance for, om arrangementet skal 
fortsætte. 
 
Forslag om en tilflytterfolder (evt. som supplement). 
 
 
6. Borgerbudgettering. 
 
Der er udsendt til foreninger og opslag på Facebook. Der var meget få deltagere til mødet. 
Der har været en dialog med kommunen om, hvad der skal søges til – også renoveringer? Der 
er ikke nogle særlige krav bortset for, at det skal være til almennyttigt. 
 
Der er maks. på 75.000 kr. pr. ansøgning, men tilskuddet kan udgøre 100%. Der er frist 11. 
oktober. 
 
 
7. Spis sammen 27/10 
 
Else og Ove har givet tilsagn. Der mangles til borddækning den 26., madlavning og 
oprydning. 
Hvad skal overskuddet gå til? Ingen forslag, så det tilfalder lokalrådet denne gang. 
 
 
8. Spis sammen 2023 
 
10 års jubilæum til oktober.  
Vil lokalrådet tage september? Benjamin vil spørge Væksthusets Venner. Der kan nok 
håndplukkes nogle udenfor lokalrådet. Evald melder tilbage herefter. 
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9. Natur- og Fritidsudvalget. 
 
Møde den 3. oktober. Udvalget disponerer over den resterende del af 50.000 krs tilskuddet. 
Der trænger til beskæring langs vandreruterne især ved okkersøen. 
 
 
10. Væksthusudvalget. 
 
Politiet er kontaktet via Kærshovedgaard og lokalpolitiet, således at de holder lidt øje med 
huset. 
 
Der har været ro på. Men de seneste par uger har der været meget oprydning efter fester, så 
huset har været aflåst. 
 
 
11. Multistien. 
 
Evald har mødtes med Martin og Bent. Der bøvles med at komme forbi et enkelt sted, men 
ellers er der projekteres det meste af ruten. Der planlægges at indhente tilbud på baggrund 
heraf. 
 
Som tidligere nævnt mangles cirka 100.000 kr. af lokalrådets egenfinansiering ud af de 
300.000 kr., lokalrådet har søgt. 
 
 
12. Tryghedsgrupperne. 
 
Evald og Gitte har været til møde hos tryghedsambassadørerne.  
 
Tryghedsgruppen (den med finansiering). Der kommet forslag ind – fx til psykologhjælp, 
alarmsystemer i butikker/private, belysning osv. 
 
 
13. Orienteringspunkter 
 
Ny LAG-bestyrelsen. Kaj Jeppesen (Kaj-mekaniker) er blevet medlem. 
 
Puklen ved jernbaneoverskæringen. Evald har forhørt sig hos kommunen. Den bliver fjernet 
snarest, og vigepligtsforholdene ændres. 
 
Evald har sendt link til fjernelse af cykler via hittegodskontoret. 
 
Planetstitur via kulturnatten. 
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14. Næste møde. 
 
Onsdag den 16. november. 
 
 
15. Eventuelt. 
 
Lokaldysten er afholdt. Cirka 200 deltagere. Vi har i hvert tilfælde slået Engesvang.  
 
Bagerlukningen. Evald og Lars arbejder på sagen, har kontaktet en tidligere medarbejder og 
vil kontakte kurator og en bager. 
 
Der er en Rema 1000 på vej. Er der basis for 2? Der er risiko for, at Coop 365 vil trække det 
korteste strå. 
 


