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1. Velkommen til et nyt arbejdsår. 
Afbud fra Annie. 
Velkommen til Erland, som er nyvalgt suppleant. 
 
 
2. Bemærkninger til seneste referat. 
Ingen. 
 
 
3. Evaluering af årsforsamlingen 
Generelt vurderes årsforsamlingen at være forløbet positivt. 
Det ikke-vedtagne forslag ang. fjernelse af vedtægternes krav om annoncering af 
årsforsamlingen i det lokale dagblad blev drøftet. Endvidere rideklubbens fårehold og tømning 
af private affaldsspande. Ved hundeskoven er opsat 3 kommunale affaldsspande. Der vil blive 
opsat skilt med regler for opførsel i hundeskov. Evald har fulgt op på skiltning og farvet asfalt 
ad stien foran forsamlingshuset – der er ikke modtaget svar fra kommunen herpå endnu. Evald 
rykker for svar. 
 
 
4. Konstituering for det kommende år. 
Lokalrådet består for den næste periode af: 

Evald Asp, formand 
Eddie Sørensen, kasserer 
Kim Rune Christensen, sekretær 
John Laue, medlem 
Birgit Linaa Pedersen, medlem 
Kaj Bach Pedersen, medlem 
Annie Bech Nielsen, medlem 
Erland Hagelskjær, suppleant 

 
Kaj stillede forslag om, at der etableres en støtteforening/et stilaug for multistien, der står for 
det juridiske og økonomiske ansvar for etableringen og den efterfølgende drift. Lokalrådet 
skulle have en repræsentant heri. Lokalrådet bakker op om idéen. Kaj kommer med et oplæg 
hertil. 
 
Udvalg: (indsættes i blomstens blade) 

 
Natur- og Fritidsudvalget – Evald, Eddie (og Bent og Svend) 
 
Trafikudvalget – Kaj og Erland  
 
”Byudviklingsudvalget” (nyt navn næste gang) – Annie (og Thomas) 
 
Væksthusudvalget – Birgit (og Erik + cirka 30 frivillige) 
 
Hundeskovsudvalg – Birgit (og Kirsten og Helge) 



 
Velkomstpakke – Annie 
 
Spis-sammen 25/10 2017 – Birgit og Erland (og Else og Ove? mf?) 

 
Forslag om forsøg på at genetablere Bordingrevyen eller et andet kulturelt arrangement – John 
 
 
5. Byfesten 2017 – uge 33 
Birgit og Svend har meldt sig til at stå for koordineringen igen i år. De har påbegyndt salget af 
annoncer til byfest-folderen. Problemstillingen omkring sammenfald med ildregatta blev 
drøftet, men beslutningen er taget, at Bordings byfest ikke flyttes. 
Natur- og fritidsudvalget regner med, de kan lave et indvielsesarrangement af en stitilføjelse 
med flere snoreklip. 
Der kan senere tages stilling til, om lokalrådet vil have en stand. 
 
 
6. Natur- og Fritidsudvalget. 
Tinglysning er på plads nu. Stark har som planlagt sendt faktura til kommunen, men til forkert 
adressat. Så det resterende tilgodehavende er ikke modtaget endnu, men der regnes med 15. 
maj. 
Der arbejdes videre med diverse stiprojekter herunder langs banen. 
 
 
7. Hundeskovsudvalg. 
Der er modtaget afslag fra Veluxfonden. Der mangles svar fra Jyske Bank Fonden. Birgit 
spørger om udsættelse med betaling til Dalstrup Hegn, og beder om faktura for 
madpakkehuset. Madpakkehuset etableres efter påske. 
Dato for indvielse kendes ikke endnu. 
 
 
8. Trafikudvalget. 
Ingen igangværende projekter bortset fra trafiknedsættelse ved Hestlundvej. Trafiktællinger 
sendes til hjemmesiden. 
 
 
9. Byudviklingsudvalg/fremtidig udviklingstiltag 
Afventer tilbagemelding fra Annie. 
 
 
10. Væksthusudvalget. 
Der er afholdt møde i aktivitetsudvalget. Birgit har rykket for tilbagemelding ang. automat-lås. 
Der er kommet nye borde/bænke-sæt og lånt udendørs borde/bænke af forsamlingshuset. 
Akustik er meget dårlig i huset, men der kommer ikke flere penge fra kommunen til ændring 
heraf. Men hvis der selv kan rejses penge til ophængning af troldtekt e.l., kan vi sikkert få lov 
til at hænge dem op. 
 
 
11. Velkomstpakken 
Evald har lavet nye indlægssedler med tilføjelse af bykalenderen www.7441.nu 
Der kan laves en presse-seance, når der laves en ny portion. 
 
 
12. Kassereren. 
Der mangles likviditet pga udestående tilgodehavender. 
Hvordan kan der skaffes flere indtægter til lokalrådet? 
Kaj foreslog, at vi generelt skulle bede om donationer fra byen. Fundraiser – Kaj (og Birgit). 
 



 
13. Orienteringsemner. 
Erhvervskontaktudvalget vil gerne arrangere bybesøg denne gang i Bording og Engesvang. 
Mødet sker den 18. maj. Evald kan ikke deltage. Tovholdere er Eddie og Kaj (og måske Annie 
og Svend (Evald kontakter dem og sender mail ud)). 
Vores indhold kunne være en vandretur fra Væksthus, boardwalk og trafik forbedringer. 
 
Der er modtaget invitation fra kommunen til at indsende besparelsesforslag. 
Lokalrådsmedlemmerne kan på egne initiativ kontakte kommunen herom. 
 
Evald har bistået lokalhistorisk arkiv ang. påtænkt inddragelse af halvdelen af deres lokaler på 
biblioteket.   
 
 
14. Næste møde. 
Tirsdag den 20. juni. 
 
 
15. Eventuelt. 
Kan lokalrådet i samarbejde med Bording Erhvervsforening og Engesvangs lokalråd lave et 
velkomst-fremstød rettet mod Maskot? 


