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BORDING LOKALRÅD 
v/formand Evald Asp 
Lærkevej 18 
7441  Bording 
 
post@bordinglokalraad.dk 
CVR-nr. 33981023  

 
Møde i lokalrådet 
8/2 2018 kl. 19.00 – 21.00 
 
Referat    
 
Til stede: Birgit, John, Evald, Kim, Erland og Eddie (delvist) 
Afbud: Kaj og Annie 
 
 
1. Velkomst. 
Evald bød velkommen. 
 
 
2. Kassereren. 
Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2017 og svarede på opklarende spørgsmål. De beløb, 
som er reserveret til særlige formål, kan med fordel indregnes sådan under egenkapitalen i 
årsregnskabet. Gangbro-projektet forventes, når det er afsluttet at give et nul-resultat. Der 
ventes med indsendelse af endelig opgørelse til sidste tilskudsyder, indtil projektet er afsluttet. 
Foreningens revisor har godkendt regnskabet. Årsregnskabet for 2017 blev herefter godkendt 
af lokalrådet. 
 
 
3. Natur- og Fritidsudvalget. 
Fra friluftsrådet er bevilliget 50.000 kr. forudsat, at budgettet på 150.000 kr. realiseres. 
Tilskuddet under grøn ordning på 75.000 kr. (afhænger af, at vindmøllerne igangsættes) 
Herning Folkeblad vil skrive lidt om tilskuddet. 
 
Silkeborg orienteringsklub vil gerne have opsat en fast rute i området. De lokale foreninger – 
spejdere, fdf, skole, efterskole og evt. løbeklub kontaktes af orienteringsklubben. Budgettet er 
5.000 kr. til kort. Hertil kommer stolper osv. 
 
 
4. Trafikudvalget. 
Sportsvej – brev til Ikast-Brande kommune er sendt. Beboernes holdning kendes ikke. 
Kaj har undersøgt hvem tunnelerne under landevejen/jernbanen tilhører. Ikast-Brande 
kommune ejer begge. Der kan ansøges om, at få lov til udsmykke dem. Belysningen i selve 
tunnelen under landevejen er blevet forbedret, og den sti forventes renoveret i forbindelse 
med ny børnehave. Evald foreslog, at der arbejdes videre evt. i samarbejde med skolen og en 
fagmand. Kan lederen af Herning billedskole inddrages – John vil gerne tage kontakt? 
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5. Byudviklingsudvalg. 
Nogle af bemærkninger fra 1-årsopfølgningen er i gang med at blive udbedret – fliser, 
nedløbsrender. 
 
P-båsene – er der nogen, som arbejder videre med det? Erland tager det med i trafikudvalget.  
 
Evald skriver til kommunen ang. de brækkede træstøtter. 
 
 
6. Evt. Møltrup Café igen 
Erhvervsforeningen er blevet kontaktet, da det ikke er en naturlig opgave for lokalrådet at 
indgå i. Annie har snakket med Trine Würtz. Tilbagemeldingerne har været blandede. Det 
vides ikke, om Møldrup længere er interesseret. Evald giver Møldrup en tilbagemelding – de 
må selv arbejde videre med projektet. 
 
 
7. Evt. affaldsindsamling sammen med DN 
Vil lokalrådet være med i den årlige indsamling af affald den 22. april? Annie har før været 
kontaktperson. Der er flere lokale foreninger, der kunne være interesserede. Evald melder 
tilbage til Kaj, at det ikke er en decideret lokalrådsopgave.  
 
 
8. Tilflyttermapper 
Udskydes til næste gang. 
 
 
9. Væksthusudvalget. 
Der er ikke problemer for tiden. Måske har artiklen i Herning Folkeblad haft gavnlig effekt. 
Birgit har søgt kommunen om opsætning af videoovervågning. Adgangskontrol med 
sygesikringsbevis vil nok ikke virke. Der vil søges om tilskud via den nye forening Liv i 
Bordings nye byrum.  
Solsystemsskulpturen vil måske nok ikke komme op igen. Annie snakker med Svend, hvor 
den nu står. Kan den stå bedre på skole? 
Måske opsættes en varmepumpe via tilskud fra Grøn Ordning? 
 
 
10. Tryghedsambassadør, Kærshovedgaard mv. 
Der kører desværre mange meldinger på Facebook. Der er etableret en sms-kæde. Den 22/2 er 
alle tryghedsambassadører inviteret til møde, hvor den fremtidige kommunikation skal 
drøftes. Den 13/3 er et udvidet møde – co-creation-projekt. Vi har forslag om mere sikker 
cykel-parkering ved banegården. Evald vil gerne, at der deltager 2 herfra. John kan komme 
med. 
 
Månedsbrevet fra politiet vil fortsat blive fremsendt, lagt på hjemmesiden og delt til 
Facebook. Det fra kriminalforsorgen udsendes ikke længere. 
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11. Årsforsamlingen d. 14. marts. 
Annonce indrykkes i Ikast Avis ved Evald.  
Dirigent – Evald spørger Sven. 
Evald tager det generelle beretning – alle udvalg melder til Evald, om de har noget at berette. 
Skal der være en foreningsrunde? Ja foreningerne skal inviteres. 
Kaj, Birgit, Kim og Evald er på valg. Alle melder tilbage. Birgit, Kim og Evald er klar til 
genvalg. 
Erland er valgt som suppleant for 1 år og er klar igen. 
Det kunne være fint at få fyldt antallet af suppleanter op. Alle overvejer og Evald spørger to. 
Evald koordinerer det praktiske. 
 
 
12. Evaluering af mødet d. 31.01 om Liv i Bordings nye byrum 
Foreningen blev stiftet. Kim deltager i bestyrelsen. Der blev fundet 2 ”vinder-forslag” til 
projekter. Vinderne inviteres til spisning i Væksthuset og måske vil disse arbejde videre med 
projekterne. 
 
Der har ikke været holdt konstituerende møde endnu. 
 
 
13. Ildsjæl 
Evald/lokalrådet er udnævnt til ildsjæl af SparNord-fonden. Der kan derigennem søges 
tilskud. Link til fondens uddelingspolitik er rundsendt. Der opfordres til at overveje projekter. 
 
 
14. Orienteringsemner. 
Der er modtaget invitation til foreningsdag på skolen. 
7441.nu bliver brugt, men mest af de samme. Opfordring til at alle husker det i vores 
forskellige sammenhænge og gerne minder opslag på Facebook om det. 
Kim foreslog at der kunne søges om midler i foreningen Liv i Bordings nye byrum til at 
udvikle en mere professionel hjemmeside. 
 
 
15. Næste møde. 
Onsdag den 21. marts. 
 
 
16. Eventuelt. 
Byfest. Lokalrådet håber, der vil melde sig et egentligt byfestudvalg. I modsat fald vil Birgit 
og Sven stå som koordinatorer. Dette udmeldes til årsforsamlingen. Forslag om, at 
foreningerne bringes sammen for at koordinere, men der vil være et større arbejde ved det. 
 
Spis-sammen til oktober. Har lokalrådet ønsker til kok. Bjarne Mølsted? Else og Ove 
Jacobsen? Erland har frie hænder.  
 
 
Kim 
referent 


