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Lokalrådsmøde onsdag d. 16/11 kl. 19.00 
Mødelokalet – Bordinghallen.  
Referat. 
Afbud: Kim og Poul. Peder deltog fra pkt. 10. 
 
Evt. afbud senest et par dage før mødet. 
 

1. Evt. omkonstituering grundet Thomas Vang Nielsens udtræden. 
Benjamin rykker ind som fast medlem i resten af den toårige periode. 
 

2. Status fra Kassereren. V. Eddie 
Kassereren forelagde et foreløbigt regnskab. 
 

3. Frivilligbørs 2023. V. Evald 
Frivilligbørsen bliver afholdt i Bording i 2023. Lokalrådet er samarbejdspartner. 
 

4. Gourmet-tour 2023. V. Evald 
Foreningen ”Mere liv i Bordings nye byrum” har bevilliget et tilskud som ansøgt. 
Arrangementet afholdes lørdag d. 19/8 2023 (lørdag i byfestugen) 
 

5. Fra udvalgene. 
a) Væksthuset: Der afholdes møde med deltagelse af SSP. Politiet mindes om 

tidligere aftale vedr. patruljering i området. Værdien af overvågningsudstyr 
vurderes. 

b) Natur- og fritidsudvalget: Vellykkede arbejdsdage. Se Vision Bording. 
 

6. Møde i gruppen Tryghedsambassadører 01.12.22. Gitte/Evald 
Send evt. oplysninger/oplevelser til Gitte/Evald. 
 

7. Møde med politisk udvalg 01.12.22. Evald 
I henhold til tidligere beslutning af holdes formandsmøde (fmd. og nfmd. for udvalget 
samt de 4 formænd. 
 

8. Podier/bænke ved Væksthuset. 
Lokalrådet foreslår den runde model. Accept af kun 4 til erstatning for 9. Placering 
blev præciseret. 
 

9. Høring budget 2023 – 2026. 
Beløb til borgerbudgettering og ansøgning reduceret kr. 1.500.000 til kr. 500.000 
2023. ved formandsmødet følges op på dette. 
 

10. Ny virksomhed i Pårup 
Fmd. tager kontakt til Bording Erhvervsforening med henblik på 
bosætningsmarkedsføring. Evt. i samarbejde med tilsvarende i Engesvang. 
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11. Borgerbudgettering. 
Vi har 6 ansøgere, som vil blive præsenteret på mødet d. 24/11. Mød op og stem, Alle 
over 15 år, har stemmeret. 
 

12. Orienteringspunkter. 
Gruppen, som før hed Tryghedsgruppen har ændret navn til ”Lokal Tryghed”, 
”Velkommen til Bording i børnehøjde”. Evt. samarbejde med skolen. 
”Juletræstorvet” er ved at være på plads. 
Byporte/flagborge. Eddie er lokalrådets tovholder. 
 

13. Næste møde samt dato for årsforsamling. 
Næste møde: 19/1 
Årsforsamling: 28/3 
 

14. Eventuelt 
 


