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Lokalrådsmøde 5/4 2022 19.00 – 21.00 
 
Referat 
 
Afbud/fravær: Poul og Per. 
 
0. Møde med Udviklings- og Erhvervsudvalget 
 
Mødeaktiviteten er sat på skinner, men Evald melder tilbage at vi ikke deltager i det første. 
 
 
1. Årsforsamling 2022. 
 
4. maj kl. 18 – 21. 
Evald indrykker annonce i avisen, og ellers følges samme plan.  
Liv i Bording søges om ekstrabevilling til at dække de yderligere udgifter ved udskydelsen 
(genindrykning i avis, ekstrabetaling til foredragsholder) 
Der husstandsomdeles en annonce sammen med bykortene. 
Evald forklarer foredragsholderne om de lokale forhold. 
Peder vil gerne overtage fra Birgit (om nødvendigt) vedr. opstilling i Væksthuset. Der 
budgetteres med 60 deltagere, hvilket er højt sat. 
Lærred og projektor tager Peder med. Eddie tager bærbar med. 
Lokalrådet indkøber til brug af forsamlingshuset, væksthuset og lokalrådet selv evt. andre en 
projektor og et lærred – evt. en vogn. Eddie køber. Liv i Bording søges. 
Der er ikke tilmelding til spisning. 
Dirigent – Henrik Engedahl, Bent Hulegaard spørges. 
Formanden aflægger beretningen.  
Under aktuelle emner til debat medtages borgerbudgettering, ansøgningspuljen (50/50), Liv i 
Bording, multistien? 
Birgit, Evald, Kim og Peder er på valgt. Birgit modtager ikke genvalg. Evald har nogle forslag 
til personer, der kan spørges om at stille op. Gitte spørger en af dem. Revisor og 
revisorsuppleant modtager også valg. 
 
 
2. Ansøgningspuljerne. 
 
Borgerbudgettering er hævet til 200.000 kr. Tidsplan, som starter til efteråret, præsenteres på 
årsforsamlingen. 
Ansøgningspuljen (frist 1. juli) 688.000 kr. samlet for de 4 byer. 50% egenfinansiering. 
Puljerne tages med på årsforsamlingen. Lokalrådet kan evt. være ansøger på projekter, som 
kommer byen til gode, hvor andre er idéfolk/tovholder. 
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3. Multistien. 
 
2 ansøgninger tilbage – landvindmøller og friluftsrådet. 
Vi har cirka 135.000 kr. i hus + evt. værdi af frivilligt arbejde ud af de 300.000 kr., vi skal 
bruge for at få frigivet de 300.000 kr. 
Gitte har deltaget i generalforsamlingen. De er i god proces, men der skal snart lukkes nogle 
løse ender. Det er uafklaret, hvordan de generelle prisstigninger i byggesektoren, påvirker 
projektet. Sti-lauget har 40 medlemmer. Der opkræves ikke kontingent længere. 
Projektet er måske ikke så kendt i byen generelt. Forslag om at lånte entreprenørmaskiner kan 
tælle i egenfinansiering 
De har 1,8 ud ad 2,6 mio. kr. Heri ikke regnet lokalrådets tilskud. 
Evt. søge borgerbudgettering.  
 
 
4. Fra udvalgene. 
 
Natur- og fritid holder arbejdsdag og husstandsomdeling af den resterende pulje af bykort. 
 
Væksthuset. 
Birgit stopper som formand for Væksthusets Venner. Benjamin Jensen overtager. 
Der er en 10-årig kontrakt fra 2016 med kommunen. 
Benjamin spørges ved Evald, om han også vil være i lokalrådet. Ellers kan Per (og Kim) være 
bindeled mellem lokalrådet og Væksthusets Venner.  
Væksthuset er ikke en selvstændig forening, økonomien er hos lokalrådet. 
Uafklaret sag med planet-apparat, som blev ødelagt herunder placeringen. Evald snakker med 
Svend. 
 
 
5. Byudviklingsområder. 
 
Joakims udstykning er kørt fast i regler om, at der ikke må udstykkes mere, end der kan 
forventes at blive anvendt indenfor en 10 årig periode. 
Lokalrådet har betænkelighed ved udstykningerne og evt. ændring af de bestående, kan 
forringe de trafikale forhold gennem byen.  
Men lokalrådet indgår ikke i debatten. 
 
 
6. Tryghedsambassadører og tryghedsgruppe. 
 
Der findes 2 grupper nu.  
Gitte har deltaget i møde i tryghedsgruppen. Der skal findes en aflønnet tovholder - i 
lokalområdet helst. Tovholderen skal afholde et borgermøde 19. maj til promovering. Der 
kommer også en hjemmeside. 
Politiet har været glad ved deltagelsen i spis-sammen. 
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Der er budget på 5 mio. kr. i 2022. 
 
 
7. Næste møde.  
 
Konstituerende møde holdes efter årsforsamlingen. Med det som eneste punkt. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Intet. 

 
 


