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Referat 

 
Til stede: Erland, Eddie, Kim, Evald, Eddie, Gitte, Poul, Per og Peder 
 
1. Fra kassereren. 
Eddie gennemgik periodebalance pr. dags dato samt årsbudget for 2021. Bevillingen på 
50.000 kr. i driftstilskud fra kommunen skal være brugt inden 1 år fra modtagelsen (cirka 
april/maj 2022), og der mangles at blive brugt cirka 15.000 kr. ud over de allerede realiserede 
og budgetterede udgifter. 
 
Der er modtaget bevilling på 10.000 fra Andelskassen til byporte, som laves sammen med 
erhvervsforeningen med et budget på 36.000 kr. Borgerbudgettering søges ligeledes. 
 
Evald søger Spar Nordfonden om tilskud til multistien. 
 
Input til budget 2022 modtages gerne. Det drøftes nærmere på næste møde. 
 
 
2. Forsikring. 
Forsikring af diverse inventar (solen), ansvarsforsikring (broadwalk) blev drøftet i anledning 
af, at Solen er blevet påkørt.  
 
Det vurderedes ikke at kunne lade sig gøre, så lokalrådet må være selvforsikrende.  
 
 
3. Årsforsamling 2022. 
Onsdag den 4. maj aftalt med Tyge Mortensen. Planlægges nærmere senere. Forslag om 
visionsgruppe til opfølgning på indlægget. 
 
 
4. Multistien. 
Generalforsamling 25. januar 2022. Der har været en forsinkelse pga. af, at det har vist sig, at 
stien går ind på kommunalt ejet området. Kommunen har godkendte det nu. 
Der er søgt diverse fonde og etableret et sponsorudvalg. 
Lokalrådet har 100.000 – 125.000 kr. til projektet. Der er søgt yderligere fonde, men de 
300.000 kr. i egenfinansiering er således ikke opnået helt endnu.  
 
 
5. Borgerbudgettering. 
Bording har 100.000 kr. til borgerbudgettering. Forslag kommer fra byens borgere. Senere 
afstemning blandt de fremmødte til et præsentationsmøde. Der er holdt et indledende møde  
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med deltagelse af cirka 16-17 personer. Forskellige forslag blev fremlagt. Det er 
forslagets/initiativets ejere, der skal udføre dem efterfølgende. 
 
Forslag om at forslag sendes senest medio januar 2022 og herefter afstemning til februar. 
 
Der skrives på Vision Bording om forslagene. Der aftales nærmere i lokalrådets styregruppe. 
 
 
6. Juletræstorv – status. 
Poul berettede, at sagen ligger til godkendelse hos kommunen. Der er arbejdet med 
planlægning af elektriciteten og brønde.  
 
Det vides ikke med sikkerhed, om det kan nås til denne jul. Jesper Hahn-Pedersen involveres 
på opfordring af Evald. 
 
I et vist omfang er der dialog med juletræsforhandlere, der er positive på ideen 
 
 
7. Byporte – status. 
Eddie har aftalt med Erhvervsforeningen ang. 4 placeringer – 2 på kommunalt område og 2 på 
muligvis privat. 3 flagstænger hvert sted. 
 
Budget på 36.000 kr. Det kan søges via borgerbudgettering. 
 
 
8. Tryghedsgruppe. 
Ministeren har stillet et budget til en tryghedsgruppe i udsigt. Størrelsen kendes ikke, men det 
forventes at kunne tælles i årlige millioner. Lokalrådets deltagelse forudsætter, at der er et 
væsentligt beløb. Der er i forbindelse med ministerbesøget lavet en ”ønskeseddel” med tiltag. 
 
Lars Lausten, Evald, Gitte, Henrik Engedahl, 2 fra Isenvad, nabo og evt. Michael fra OK har 
været med i indledende møde med en større delegation fra ministeriet, politi mv. 
 
Der udarbejdes et kommissorium fra ministeriet, og budgettet bevilliges på finansloven. 
 
Gitte og Evald er også med i politiets Tryghedsambassadører-gruppe. I det regi lægges der på 
Facebook muligheden for ”Tip politiet” om mistænkelige forhold. I februar måneds spis-
sammen har politiet tilbudt at komme og fortælle om arbejdet i lokalområdet. Evald har 
foreslået, at enhedschefen fra Kærshovedgård også deltager. 
 
Forslag om, at politi/Kærshovedgård sender ”nyhedsbreve” til lokalrådet evt. til 
videreudgivelse på hjemmesiden. 
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9. Møde med de andre tre lokalråd. 
Møde 30. november i Bording. Input til emner modtages gerne.  
 
Beløb til borgerfinansiering uden egenfinansiering kan drøftes. 
 
 
10. Trafikudvalget. 
Der kommer højst sandsynligt ingen tiltag på Sportsvej. Der er ikke modtaget reaktion ang. 
spejle. 
 
Faktas parkeringsplads – asfalten er meget lappet. Per og Peder opfordres til at drøfte dette 
med kommunen efter valget. 
 
 
11. Væksthuset. 
Overvågningen kan ikke bruges, da det kræver hærværk i større omfang. 
 
Der er stadigvæk en del svineri efter fester. Der mangles revitalisering af Væksthusets Venner 
herunder de, der låser og oplåser. 
 
Forslag om nøgleboks med kode. Væksthusets Venner arbejder videre med ideen. 
 
 
12. Natur- og fritidsudvalget. 
Arbejdsdag fredag den 5. november.  
 
 
13. Orienteringspunkter. 
Grundsalget på kornblomst, Klokkeblomst går fremad. 
 
Befolkningsudviklingen i Bording er positiv også i sammenligning med Engesvang. Dog især 
i de ældre aldersgrupper. 
 
 
14. Næste møde. 
Torsdag den 13. januar 2022. 
 
 
15. Eventuelt. 
Lokaldysten. Alle byer har afholdt, men resultatet er ikke opgjort endnu. 
Spis-sammen 18. og 19. nov. Der kunne godt bruges lidt flere. 
 
 
  


