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Bording, den 29. august 2017 

 

 

Lokalrådsmøde 29. august 2017Lokalrådsmøde 29. august 2017Lokalrådsmøde 29. august 2017Lokalrådsmøde 29. august 2017    

- referat - 

 

0. Indledning0. Indledning0. Indledning0. Indledning    

Kim laver brevpapir til lokalrådet. 

  

1. Velkomst.1. Velkomst.1. Velkomst.1. Velkomst.    

Evald bød velkommen. 

 

2. Bemærkninger til seneste referat.2. Bemærkninger til seneste referat.2. Bemærkninger til seneste referat.2. Bemærkninger til seneste referat.    

Ingen. 

 

3. Evaluering af byfestaktiviteter3. Evaluering af byfestaktiviteter3. Evaluering af byfestaktiviteter3. Evaluering af byfestaktiviteter    

De enkelte arrangører står selv for deres egne arrangementer. I 3 år har der kun været et 

koordineringsudvalg, men det var selvfølgelig fint, hvis der kunne etableres et egentligt byfestudvalg. 

Der har været lidt problemer med  

- flere versioner af programmet i avis og uddeling, hvilket skyldes at både lokalråd og 

erhvervsforening har arrangeret hvert sit.  

- at der var 2 tombolaer / lotterier uden at dette var koordineret. 

- Mini-tri og ringridning foregik på samme tidspunkt. 

Meget kunne undgås hvis der var et byfestudvalg. Næste år kunne alle arrangører små som store 

inviteres til et koordineringsmøde – men hvem vil stå for det? 

Måske vil realdaniapuljen kunne indgå i byfesten og derved give anledning til større koordinering. 

Indvielsen af Hjertestien fungerede godt. 

Indvielse af cykelbanen også rigtigt flot. 
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Evald laver et brev om vores evaluering til rundsendelse. 

 

4. Natur4. Natur4. Natur4. Natur----og Fritidsudvalget.og Fritidsudvalget.og Fritidsudvalget.og Fritidsudvalget.    

Referat er rundsendt. 

Kan den nye runde af grøn-ordning bruges? Der er deadline 30. september. 

Økonomien ser ud til at holde.  

 

5. Hu5. Hu5. Hu5. Hundeskovsudvalg.ndeskovsudvalg.ndeskovsudvalg.ndeskovsudvalg.    

Det kører bare. Det kunne stadig være dejligt med en små-hunde skov (eller til de forsigtige hunde). 

 

6. Trafikudvalget.6. Trafikudvalget.6. Trafikudvalget.6. Trafikudvalget.    

På Facebook har der være opslag om hastigheden på Østervang. Trafikudvalget kunne tage kontakt til 

personen. 

Fodgænger-/cyklistfelt mangler ved overgangen til Vestervang, men tilbagemeldingen er, at det vil 

give en falsk tryghed. Kunne et skilt med krydsende cyklister gøre det. 

Biler bruger fodgænger/cykelstien hen over Jens Chr. plads. 

 

7. Byudviklingsudvalg.7. Byudviklingsudvalg.7. Byudviklingsudvalg.7. Byudviklingsudvalg.    

Kan der søges bymarkedsføringspuljen til udarbejdelse af brochure om byen? 

Rotary har også en pulje, man kan søge. 

Evald skriver til kommunen, at lokalrådet forventer at blive inviteret til 1-årsgennemgangen. 

Der er etableret en bestyrelse til stiftelse af en forening til administration af Realdania-puljen. Kim er 

indgået i den bestyrelse. 

Formålet med realdaniapuljen kunne opblødes således, at aktiviteterne ikke kun skal foregå i 

byfornyelsesområdet.  

 

8. Væksthusudvalget.8. Væksthusudvalget.8. Væksthusudvalget.8. Væksthusudvalget.    

Møde den 30/8 i Væksthusets Venner. 

Solsystem-skulptur er kommet igen.  

Der er en del aktiviteter med udgangspunkt i væksthuset.  

Lyddæmpning ønskes. Budgettet er 10-12.000 kr. til plader.  
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Overfladebehandling af fliserne med evt. epoxy. 

En tavle med brugervejledning herunder, hvordan man kan ”reservere” huset kunne sættes op. 

 

9. Kassereren.9. Kassereren.9. Kassereren.9. Kassereren.    

Penge fra byfestprogrammet 5.000 kr. kunne disponeres til hundeskoven. 

Penge fra tombola 2.400 kr. skal gå til væksthuset. 

 

10. Orienteringsemner.10. Orienteringsemner.10. Orienteringsemner.10. Orienteringsemner.    

Malerier / udsmykning i tunnelen mod hallen. Evt. Lars Mortensen? Hvem skal man søge om lov? Kaj 

undersøger. 

Kulturnat 29/9. Nutidens Kvinder vil gerne sammen med forsamlingshuset lave noget. 

 

11. Næste møde.11. Næste møde.11. Næste møde.11. Næste møde.    

Tirsdag den 3. oktober kl. 19-21. 

 

12. Eventuelt.12. Eventuelt.12. Eventuelt.12. Eventuelt.    

Intet. 

 

 

Kim Rune Christensen 

referent 


