Bording Lokalråd
Årsforsamling
d. 22. marts 2017
Referat

1) Velkomst
Evald bød velkommen til en forsamling på 32 personer.

2) Valg af dirigent
Lindvig blev valgt som dirigent og takkede derfor. Han konstaterede, at årsforsamlingen var
rettidigt indkaldt ved bla. annonce i Ikast Avis.

3) Valg af stemmetællere
Inger Odgaard og Ole Dinis blev valgt.

4) Lokalrådets beretning for det foregående år
a) Formandens generelle beretning
Lokalrådet har som udgangspunkt en fast årlig indtægt på 10.000 kr. i kommunalt tilskud,
resten af midlerne til realisering af lokalrådets projekter, skal lokalrådet selv fremskaffe.
Sammenlagt er det blevet til i alt cirka 500.000 kr. over de seneste år.
Mange små og store sponsorer, fx Ove og Elses havebord, Svend Odgaard lille bro. Steen
Glerups galvaniserede broer.
Lokalrådet har afgivet høringssvar – uden at være blevet spurgt – i anledningen af den
påtænkte lukning af skoletandklinikken på Bording skole, hvilket måske i samarbejde med
andre har bevirket, at lukningen indtil videre er aflyst.
Der har været arbejdet på at få busserne til at bruge busholdepladsen ved stationen,
hvilket har været en svær kamp, men dog nu ser ud til at være lykkedes.
Byfestaktiviteter er blevet koordineret ved Birgit og Svend.
Der har været taget kontakt til Møltrups madbutik, som herved har fået fast stoppested i
Bording.
Endvidere oplystes det, at resultatet af Solveigs donation bliver afsløret den 27. april
(Solveigs fødselsdag) før spis-sammen arrangementet.
b) Hundeskovsudvalget
Erling læste Helge Duus´ indlæg op, da Helge var forhindret.
Gruppen er nu nået i mål med opførelsen af en indhegnet hundeskov. Endnu mangles
madpakkehus, men der opstilles i løbet af foråret.
Kirsten Kruse og Helge Duus har lavet et stort forarbejde med ansøgning til Ikast-Brande
kommune. I første omgang var der ingen positiv respons fra kommunal side. Senere blev
lokalrådet ved Carsten Birkkær og herefter Birgit Linaa Pedersen inddraget i arbejdet. Ikke
alle ønsker er blevet opfyldt, men resultatet er blevet godt og taget godt imod af byen.
Der er også et hensyn at tage til, at ikke hele skovområdet indhegnes.
Madpakkehuset placeres udenfor det indhegnede område, og må naturligvis bruges af alle.
Hundene må løbe frit, men hundeloven gælder også i hundeskoven, så hundene må kun
slippes fri, hvis de er under ejerens kontrol. Også i hundeskoven skal efterladenskaber
samles op og anbringes i affaldsspandene, der tømmes af kommunen.

c) Natur- og fritidsudvalget
Arbejdet med stisystemerne er fortsat. Der er lavet en gangbro langs åen for at sikre
bedre adgang for handicappede og børn i barnevogne til naturen. Der er modtaget tilskud
fra forskellige puljer på i alt 300.000 kr. Arbejdet med gangbroen blev forklaret og vist ved
billeder.
Der arbejdes med yderligere stisystemer omkring Bording. Nogle strækninger er tæt på at
kunne åbne, og andre er lidt længere væk tidsmæssigt. Stierne forsynes med infotavler.
d) Byudviklingsudvalget
Byfornyelsen er næsten færdiggjort.
Der mangles asfaltslidlag, forskellige småting samt ikke mindst årsopfølgning. Ved
årsopfølgningen skal forskellige mangler påtales herunder fx problemer med etableringen
af græs på parkeringspladserne.
Skiltning af indkørsel og vejforhold ved forsamlingshuset blev efterlyst.
Kan cykelstien foran forsamlingshuset med fordel markeres med blåt … eller rødt, når det
sidste slidlag er lagt på?
Andre observationer kan meldes ind til lokalrådet, som vil tage dem med til
årsopfølgningen.
e) Væksthusudvalget
30 personer er tilknyttet Væksthusets venner, der har organiseret sig med arbejdsgruppe
og aktivitetsgruppe. Siden oktober måned har huset været brugt til bla. loppemarked,
juleudsmykning, nytårskure, arrangementer for De grønne pigespejdere og fdf, gåklubben
og cykelklubben.
Væksthusets venner indgået brugsaftale med kommunen.
Hen over foråret og sommeren vil det forsøges at sætte yderligere aktiviteter i gang.
Åbningstider udvides til låsning først kl. 22 torsdag - lørdag i sommerperioden.
Der leveres 4 nye borde-bænkesæt i næste uge.
Yderligere Væksthus venner er velkomne.
Det frivillige arbejde har været en betingelse for, at huset kunne opføres i første omgang,
da Real Dania og kommunen ville være sikre på, at huset ville blive brugt og ikke resultere
i yderligere udgifter for kommunen.
Det blev fra forsamlingen af opfordret til, at husets brugere husker at rydde op efter sig
selv.
Ordensreglement er opsat i huset.
f) Fremtidig udvikling
Annie Bech Nielsen havde gjort sig nogle overvejelser sammen med Thomas Vang. Med
afsæt i idékataloget Bording Unite(d).
Byens borgere blev opfordret til at komme med forslag og til at yde deres arbejdsindsats.
Lokalrådet kan også bruges som afsæt.
g) Trafikudvalget
Der er etableret trafikdæmpning ved Klochsvej herunder flytning af indkørsel til hallens
parkeringsplads, etablering af vejbump og forlængelse af fortov.
Åbning af Sportsvej mod landevej. Kommunen har afsat et beløb til at undersøge sagen.
Lokalrådet er forsigtig med udmelding i den anledning, da der synsynligvis vil være delte
meninger i byen herom.
h) Velkomstpakke
Der er lavet en tilflytterpakke i form af en mulepose med påtrykt: Velkommen til Bording.
Indholdet kommer fra byens foreninger og erhvervsdrivende i form af gavekort og
præsentationsmateriale.
Husk at fortælle om pakken til tilflyttere.
Ved afhentning af poserne bliver der udfyldt oplysninger om årsag til tilflytning – indtil
videre kun af 3 personer.

i) Udrejsecenter Kærshovedgaard
Lokalrådet er ikke dialogpartnere med Kærshovedgaard. Men vi er formidlere af
månedsbreve fra politiet og Kærshovedgaard via lokalrådets hjemmeside.
j) Bymarkedsføring, bykalender
Lokalrådet og erhvervsforeningen har arbejdet med bymarkedsføring. Erhvervsforeningen
har bevilliget 25.000 kr. til arbejdet og fortsætter i primært eget regi. Der blev efterspurgt
efter frivillige 8-10 personer til arbejdet.
Lokalrådet har etableret en bykalender på www.7441.nu.
Kalenderen er afhængig af, at nogen vil bruge den, men der har været en god start med
pt. cirka 50 opslag. Der findes mange bykalendere med avancerede søgefunktioner og
kategorier osv. Målet har været en enkel kalender – både at indsende til og slå op i.

5) Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år
Kassereren gennemgik årsregnskabet. Der er indtægter på i alt 326.064 kr. og et overskud på
12.985 kr. Der er tilgodehavender på 179.641 kr., som består af bevilligede tilskud. Formuen
er på 104.354 kr.
Udbetalingen af tilgodehavenderne har været afhængig af, at gangbroen er blevet tinglyst,
hvilket nu er sket. Endvidere udbetales tilskuddene kun, hvis der afholdes tilsvarende udgifter,
hvilket regnskabet er udarbejdet under forudsætning af.
Årsregnskabet er offentliggjort på lokalrådets hjemmeside.
Årsforsamlingen godkendte årsregnskabet.

6) Multisti mellem Bording og Bording Kirkeby.
Projektet kører stadigvæk, men det er et stort projekt. Udvalget består af Kaj Bach Pedersen,
Martin Skjøtt og Bent Hulegaard. Der er bevilliget cirka 1 mio kr., men mangles cirka yderligere
knap en 1 mio. kr. Ligeledes er der et finansieringsbehov, fordi tilskud først udbetales, når
udgifterne er afholdt.

7) Foreningsrunde.
Bording MTB & Four Cross forventer indvielse af banen i juni måned.
Rideklubben regner med ny afgræsning måske med både får, geder og andre dyr.
FDF berettede om en rolig drift og glæde ved Skt. Hans arrangementet.

8) Indkomne forslag til behandling og afstemning
Kassereren foreslår følgende vedtægtsændring:
I §3 stk. 1 erstattes følgende sætning:
”Den indkaldes af lokalrådet med 21 dages varsel ved annoncering i lokalavis samt opslag”
med
”Den indkaldes af lokalrådet med 21 dages varsel ved opslag på lokalrådets hjemmeside,
ved opslag relevante steder i Bording samt via de lokale elektroniske medier.”
Eddie argumenterede for forslaget med, at udgiften på ca. 1.700 kr. er stort i forhold det faste
tilskud på 10.000 kr.
Laila argumenterede for, at lokalrådet og byen får rigtig mange linjers omtale gratis, og
opfordrede til at lokalrådet og byen bakker op om den lokale avis ved at bruge den til
annoncering af arrangementer.
Andre bakkede op om Lailas holdning bla. med at ikke alle er på Facebook.
Evald argumenterede for, at det kun var selve forpligtelsen til at indrykke annoncen, man ville
fjerne.
Der kræves 2/3 af de fremmødte for at ændre vedtægterne.
Den skriftlige afstemning resulterede i 10 stemmer ja og 22 stemmer nej, hvilket betød, at

forslaget faldt.

9) Valg af 3 personer til lokalrådet for 2 år
Eddie Sørensen, John Laue og Annie Bech Nielsen var på valg og blev genvalgt.
Lokalrådet består det kommende år af:
Evald Asp
Eddie Sørensen
John Laue
Annie Bech Nielsen
Birgit Linaa Pedersen
Kaj Bach Pedersen
Kim Rune Christensen
Der holdes konstituerende møde inden 14 dage.

10) Valg af 3 suppleanter for et år.
Erik Fink og Hartvig genopstiller ikke.
Erland Hagelskjær blev valgt. Forsamlingen bemyndigede lokalrådet til om muligt selv at
indsupplere sig.

11) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jakob Lauridsen og suppleant Erling Østergaard blev genvalgt

12) Eventuelt.
Lokalrådet blev rost for deres arbejde for byen.
De afgående suppleanter modtog en lille erkendtlighed for deres arbejde.
Formanden takkede dirigenten.

Referent

Godkendt af dirigent

Kim Rune Christensen

Lindvig Osmundsen

