
 

Bording Lokalråd 
Lokalrådsmøde. 
12.01.2017 
19.00 – 21.00 
Bordinghallen 

 
Referat 

 Tilstede: Evald, Inger, Eddie, Kaj, Hartvig, Erik, Annie, John, Kim 
 
 

1. Velkomst v/Evald 
 Velkommen! 

 
 

2. Evaluering af Nytårskur v/de ansvarlige. 
 Forløb fint. 75 deltagere. Birgit havde lavet referat/pressemeddelelse.  

Der kan være problem med at låne køkkenfaciliteter i forsamlingshuset. 
Der var stemning for, at traditionen skal fortsætte – bla. med suppe, der var et stort tilløbsstykke.  
1. lørdag i januar kan bruges også de næste år.  
Der var udgifter for cirka 1.000 kr. 
 
Generel drøftelse om, hvornår eksempelvis arrangementer i Væksthuset i fællesskabsregi er 
lokalrådsarrangementer for så vidt angår økonomi – såvel evt. indtægter som udgifter. 
 
Lokalrådet har fået tilbudt 3.000 kr. i overskud fra ”kunsten i bevægelse”.  
 
Indtjening fra tombola er tilført Væksthusets Venner. Hvordan skal pengene håndteres – indeholdt i 
lokalrådets kasse eller separate kasser fx Væksthusets? Pengene indgår i lokalrådets regnskab, MEN 
som et reserveret beløb til Væksthuset, som selv disponerer over midlerne. Eddie aftaler med 
revisoren Jacob, hvordan det indregnes i regnskabet. 
 
 

3. Evaluering af møde med Erhvervskontaktudvalget 03.11.2016.   
Besøg hos lokalrådet i Nr. Snede herefter Ejstrupholm lokalråd. I 2017 besøges Engesvang og 
Bording. Hvis dette placeres lige før sommerferien – af hensyn til kommunalvalg – slås vores 
allerede planlagte møde med lokalrådene sammen med dette. 
 
 

4. Samarbejde med turistforeningen v/Annie  
Turistforeningen vil gerne have lokalrådet som medlem. Annie undersøger pris for medlemskab 
som forening + fremskaffer brochure + dato generalforsamling. 
 
 
 



5. Skoletandplejen på Bording skole. Skal vi lade høre fra os? v/Evald 
 I 2013 blev det besluttet, at undersøgelse og forebyggelse skulle ske på Bording skole. Nu lukkes 

helt. Undersøgelse i Ikast er igangsat, viser erfaringerne, men det er ikke besluttet politisk.  
 
Lukningen er i modstrid med ønsket om at gøre Bording til et attraktivt bosætningsområde. 
 
Evald forfatter et brev som indsigelse i sagen. 
 
 

6. Tryghedsambassadørmøde v. Annie  
Annie har deltaget i tryghedsambassadørmødet. Selve mødets afvikling var ikke så god. Annie 
skriver en kort evaluering til Evald, som giver vores kontaktperson Ane en tilbagemelding. 
 
Indholdsmæssigt var der ikke noget væsentligt at rapportere fra mødet. 
 
Evald har videresendt meddelelse om omorganiseringer hos politiet. Det berører ikke Bording 
direkte. 
 
Evald har kontaktet Ane ang. stjålne cykler – sender svaret til Kim til offentliggørelse på 
hjemmeside. 
 
 

7. Multistien v/Kaj.  
Der laves fondsansøgninger. Der indhentes mere detaljerede overslag fra entreprenør. Kommunen 
virker til at være meget interesserede i projektet.  
 
Stadigvæk plan om, at arbejdet kan igangsættes til efteråret 2017. 
 
Der arbejdes på, at økonomien i projektet er 100% afklaret inden igangsætning. 
 
 

8. Status på aktiviteter/udvalg.  
a) Natur- og Fritidsudvalget v/Eddie og Evald  

Referat rundsendt herunder oversigt over stisystemet. Der planlægges med infotavler 10 steder. 
Tinglysningen er ikke lykkedes, hvilket nu skyldes, at matrikeloptegningerne ikke er på plads.  
Det tages til efterretning, at der ikke en anden gang skal være en sådan usikkerhed i forbindelse med 
de søgte tilskud. 
 
Hartvig påpegede, at der mangler en trækant på handicap-broen. Evald oplyste, at det vil blive lavet. 
 
Der vil også blive lavet en oplevelsesplatform senere. 
 
 

b) Hundeskovsudvalget v/Birgit  
Igangsættes i januar med etablering af hegn. Der søges om byggetilladelse til madpakkehus. Gebyr 



til byggetilladelse 2.300 kr. overstiger til de midler, der søgt hjem til projektet. Lokalrådet betaler 
dem af egne midler. Evt. overskud på projektet tilfalder også lokalrådet.  
 
Der forventes ikke at være et likviditetstræk fra lokalrådets konto. 
 
 

c) Byudviklingsudvalget v/Evald  
Der er en løsning på vej til Vestervang ang. vejbump. Laves til foråret. 
 
I efteråret kommer der en 1-års opfølgning 
 
 

d) Byfornyelse og hvad så? v/Annie.  
Annie og Thomas Vang har gennemgået kataloget Bording United. 
 
Meget af det hører under Væksthusets aktivitetsudvalg og medtages her. 
 
Ideforslag:  Liv ala kunsten i bevægelse  Olympiade udvides   Broen over banen  Happening til sommertid / vintertid  Danseundervisning   P-båse ved bageren – manglende græs (tages med til 1-årsopfølgning)  Historielæsning for børn på stisystemet 
 
Gerne lidt skørt. 
 
Andre forslag:  Evald var ved at arrangere med fuglekyndig på stierne.  Opsætning af drager.  Fælles fyrværkeri-affyring  Skateropvisning 
 
 

e) Væksthusudvalget. v/Birgit og Erik  
Der holdes møde i væksthusets Venner, hvor ovenstående ideforslag medtages. Kan med fordel 
afvikles inden årsforsamling. 
 
Fredag den 20. januar har børnehaven en fernisering i væksthuset. 
 
Der er modtaget en brugsaftale fra kommunen. Den rundsendes til alle. Der laves låsesystem med 
sygesikringsbevis inkl. overvågning. Sikkert om en månedstid. Der kommer også møbler og 
træbeton. Gulvet behandles.  
 
Møde med Vagn i næste uge ang. bagdør, folie, toiletter og skiltning. 
 
Evald forslag om fællesspisning med medbragt mad i væksthuset til sommer. 



 
 

f) Trafikudvalget. v/Kaj og Hartvig  
Vejbumpet på Klochsvej er rettet ud. Etablering af 60 km hastighedsbegrænsning ind mod byen af 
Klochsvej – ligesom ved Bakken – ønskes. Kaj følger op.  
 
 

g) Udrejsecenter Kærshovedgaard v/John  
Nyhedsbrevene udsendes. 69 beboere pt. Det er muligt, at de asylansøgere alligevel kan få 
bevilliget asyl – det er sket adskillige gange.  
 
Lokalrådet tager senere stilling til, om vi skal ophøre med at offentliggøre nyhedsbrevene, fordi det 
ikke længere har nogen særlig interesse. 
 
Røde kors afholder møde for at skaffe frivillige til velfærdsarrangementer. 
 
 

h) Velkomstpakke v/Annie og Birgit  
Det fungerer, og der bliver udleveret en del – cirka 20 indtil videre. Der kan laves en positiv 
opfølgning med pressen. 
 
   

i) Bykalender v/Kim og Eddie  
Lokalrådet godkendte forslaget til kalender, og der var enighed om at lave den kun med opslag af 
arrangementer fra foreninger / privat-personer. Men der tages kontakt til det oprindelige udvalg med 
erhvervsrepræsentanterne for at sikre, at disse ikke har indvendinger hertil. 
 
Det blev bevilliget, at der anskaffes et særskilt domæne. 
 
 

9. Fremtidens lægebetjening i Bording v/Evald og Erik  
Intet nyt. 
 
 

10. Pressen.  
Husk at invitere pressen til arrangementer. Annonceres vores arrangementer / arrangementer i 
Bording på Kulturnaut? 
Markedsføring – bare med en smartphone videooptagelse – kan komme i lokalnyhederne 
 
 

11. Orienteringsemner  
Intet. 
 
 



12. Årssamlingen 2017 - dato og indhold  
Onsdag den 22. marts i Bording Hallen. 
 
Eddie og John og Annie er på valg + suppleanterne. Giv tilbagemelding til Evald om fortsættelse. 
Det skal annonceres i aviserne. Hvis den udgift skal spares, skal vedtægterne ændres. 
 
 

13. Møde med lokalt bosiddende byrådsmedlemmer.  
Det har vi ikke gjort de seneste år. Nej – men de inviteres til årsforsamlingen. 
 
 

14. Næste møde  
Mandag den 6. marts kl. 19.00 
 
 

15. Eventuelt  
Intet. 
 
 


