Årsforsamling
- Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 Bordinghallens foreningslokale (AV rum)
Referat
1. Velkomst.
Evald bød velkommen til en forsamling på cirka 35 personer.
Café Tæt på v/Janne var mødesponsor til dette møde, som den også er det til lokalrådets
møder.

2. Valg af dirigent.
Sven Odgaard blev valgt, takkede for valget og konstaterede årsforsamlingens lovlighed i
forhold til rettidig indkaldelse.

3. Valg af stemmetællere.
Svend Pedersen og Kaj Bech Pedersen blev valgt.

4. Lokalrådets beretning fra det foregående år – inkl. evt. fremtidskik.
a) Formandens generelle beretning v/Evald
Den nye børneinstitution ser ud til at blive færdig inden længe. De 2 institutionsbygninger
på Sportsvej og Højgade er blevet solgt.
Der er etableret mange stisystemer omkring Bording.
Lokalrådet er i flere omgange blevet tilbudt stationsbygningen, men har ikke kunnet finde
anvendelse. Nu er den sat til salg (se senere).
Tandklinikken på skolen er blevet reddet fra nedlæggelse og vil nu blive renoveret. Den skal
stadigvæk være en undersøgelsesklinik.
Lokalrådet har arbejdet på at få busrute 77 til at have holdested ved stationen. Nu er ruten
blevet nedlagt med virkning af sommerferien. Rute 172 kører stadigvæk herunder til Bording
Kirkeby. Den er endda gratis.
Lokalrådets velkomstmappe er desværre blevet nedlagt. Arbejdet stod ikke mål med
udbyttet. Det overvejes, om der i stedet skal etableres gadeambassadører, som kan melde
om tilflyttere.
Der blev refereret forskellige observationer fra lokalrådets næsten 10 årige historie. Bla.
overvejelser om genåbning af veje mod hovedvejen, når motorvejen i fremtiden blev åbnet –
nu er det ved at ske -, og at Jakob og Erling altid bliver valgt til revisor og revisorsuppleant.
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b) Hundeskov v/Birgit
Den blev taget i brug for 2 år siden. Den bliver flittigt brugt, og der er ingen problemer.
c) Væksthus v/Birgit
Der er 13 personer i vægterkorpset, der låser hver torsdag, fredag og lørdag. Der er opsat
troldtektplader med støtte fra foreningen Liv i Bordings nye byrum. En tak blev også rettet til
de frivillige hjælpere. Der er blevet opsat et affugtningssystem, der gør lokalet mere
behageligt. Kommunen har givet tilsagn om, at der må etableres overvågning. Det vil blive
opsat med støtte fra foreningen Liv i Bordings nye byrum.
I øvrigt fungerer huset godt og bliver flittigt brugt.
Som det bla. fremgår af 7441.nu har mange deres ugentlige gang i huset.
Gulvet vil måske blive afrenset og påført et slidlag. Budget 25.000 kr. Birgit og Annie håber,
der kan indsamles/tjenes de penge. Ikast Inner Wheel har bidraget med 5.000 kr. hertil.
d) Trafikudvalget v/Kaj/Erland
Jens Chr.´s plads har fået navneskiltet tilbage. Det var i første omgang blevet fjernet.
Trafikproblemer ved bla. Klochsvej er blevet løst.
Kommentar: Der er vist ved at blive åbnet op for sidevejene mod hovedvejen.
Kommentar: Der er et ønske om bedre belysning/udsmykning af tunnellerne – Kaj svarede,
at det arbejdes der på.
Kommentar: ”Bulen” på Bredgade efter bageren – vil den blive nedlagt igen? Kaj svarede: Det
afventer Banedanmarks etablering af dobbeltbomme.
Kommentar: Borgergade 2 hvad skal der ske med den? Den er blevet solgt til privat.
Kommentar: Hvad med ”græs” P-pladserne på Bredgade. Evald svarede: Der har fra
kommunens side været planer om at lægge grus i stedet, men det er en dårlig løsning.
e) Natur- og fritidsudvalget. v/Evald
Tidligere er det blevet fremført, at der ikke fandtes natur ved Bording. Efterhånden som der
er blevet etableret stier, er adgangen til naturområderne blevet bedre.
Lokalrådet har efter kontakt fra Hjerteforeningen etableret en hjertesti.
Lokalrådet har fået egen traktor til slåning af græsset på stierne.
Find vej i Bording orienteringsløbskort er blevet lavet med stolper rundt i byen. Der er holdt
et åbningsarrangement.
Stikort over stisystemerne er ved at være færdigt og vil blive husstandsomdelt. Den ydre ring
er cirka 10-11 km. Stikortet bliver forsynet med rutebeskrivelser. Annoncesponsorer og
bymarkedsføringspuljen har finansieret trykningen af 4.000 eksemplarer.
f) Bykalenderen 7441.nu v/Kim
Brug gerne kalenderen www.7441.nu. Både som opslagsværk og til at opslå arrangementer.
Den lever sit liv udenfor Facebook.

5. Befolkningsudvikling, bosætning, byggeri mv.
a) Befolkningsudvikling faktuelt og prognoser v/Evald
Ikast-Brande kommune har haft en vækst på 0,5%. I Bording – indenfor byskiltene – har der
siden 2005 været en vækst på 200 personer. Skoledistriktet er på ca. 3.800 personer og der
forventes vækst. Problemet kan være, at væksten sker i den ældre alderskategori.

www.bordinglokalraad.dk

Bording lokalråd

3

b) Potentielle byggemuligheder og faktuelt salg v/Evald
Der er mange stede at bygge huse bla. på Kornblomsten og senere øst derfor mod Firhuse.
Der er også sket byggemodning bla. vest for byen og lavet ny lokalplan på området med den
gamle busgarage samt andre steder.
c) Konkrete byggeplaner v/Bruno Hedegård
Bruno fortalte om lejlighederne på Købmandsgården, der er ved at blive bygget. Størrelse 80140 m2.
Der er lavet 18 boliger på Ådalsvænget, og de er lejet ud alle. Cirka halvdelen er lokale
lejere. Der er også børnefamilier imellem.
Den gamle Imercogrund. 18 boliger i 2 plan på 84 – 95 m2. Arbejdet påbegyndes, snarest
når tilladelser er givet.
Stationsbygningen overtages 1/4. Der skal laves kontorlokaler, som vil blive brugt af bla.
Brunos folk selv, men fx kliniker eller andre kan også blive aktuelt.
d) Bolighandel v/Joachim Glerup
K2 priser i Bording 2015:7.868 kr. stigende til 2018:8.594 kr.
I 29 handler i 2018. Gns liggetid 143 dage (2017).
Der efterspørges indflytningsklare boliger i ”børnekvarterer” og udlejningsejendomme.
Nybyggeriet lider lidt under, at grund/byggepriser er meget ens i Ikast og Bording.
Der handles meget internt i Bording, og nogle unge, der flytter tilbage til byen.
Udrejsecenteret har ikke påvirket hussalget negativt efter Joachims erfaring.

6. Lokalrådets reviderede årsregnskab for 2018 v/Eddie
Kasseren fremlagde årsregnskabet, der også findes på hjemmesiden
www.bordinglokalraad.dk. Regnskabet viser indtægter på 74.762 kr, udgifter på 80.376 kr.
og således et underskud på 5.614 kr. Egenkapitalen er 125.855 kr.
Kommentar: Kan egenkapitalen sættes i brug i forhold til fx nyt gulv i Væksthuset. Eddie og
Evald anførte, at der er behov for en kapital til midlertidig egenfinansiering af projekter, hvor
tilskuddet først udbetales, når udgiften er afholdt.

7. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling

8. Foreningsrunden.
Evald indledte med, at der var tilsendt indbydelse til alle kendte foreninger. Rigtig mange var
mødt frem.
a) Liv i Bordings nye byrum v/Jakob Lauridsen
Foreningen er etableret med tilskud fra Real Dania via Ikast-Brande kommune. Formålet er at
støtte etableringen af aktiviteter i de byfornyede byrum. Der gives kun støtte til aktiviteter
eller materialer i forbindelse med aktiviteter – ikke til rene anlægsudgifter. Ansøgere skal
selv finde 25% af udgifterne.
Foreningen har støttet flere aktiviteter i løbet af året. Generalforsamling 25/3.
Se hjemmesiden www.livibording.dk
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b) Multistien v/Kaj/Bent Hulegaard/Martin Skøtt
Generalforsamling 26/3 i Bording Kirkeby.
Der er lavet en visualisering af multistien.
Budgettet er 2 – 2,5 mio. kr. Der mangles godt 1 mio. kr. Der søges fonde.
Der er arbejdet med etablering af det organisatoriske. Der er 44 medlemmer – medlemskab
koster 200 kr.
Se www.bordingmultisti.dk
c) Kærmindeparkens brugerråd v/Erik Maul
Erik orienterede om plejecenteret. Der er både ansatte og en større gruppe frivillige. Der er
også et daghjem for mennesker, der bor udenfor centeret, som har et behov for nogle timer
udenfor hjemmet.
Aktivitetscenteret har cirka 200 medlemmer, der kommer cirka en gang om ugen. Der kan
spilles billard og nu pool. Der er motionsapparater og aftale med fysioterapeut. Der laves
hobbyprojekter. Der er et seniorkor og et gymnastikhold. Der er forskellige arrangementer.
Se www.kaermindeparken.dk
d) Bording MTB&Four Cross v/Christian Morgen Larsen
Der arbejdes stadigvæk på projektet. Der er 25 medlemmer. Træning starter i denne uge
med 10-15 unge. Banen er godkendt til div. arrangementer.

9. Valg af 3 medlemmer til lokalrådet for 2 år.
Annie Bech Nielsen og John Laue på valg. Ønsker ikke genvalg.
Eddie Sørensen på valg. Modtager genvalg.
Poul Bak, der er suppleant, vil gerne indgå som medlem.
Gitte Nielsen, Poul Bak og Eddie Sørensen blev valgt.

10. Valg af 3 suppleanter for et år.
Michael Nielsen modtager ikke genvalg.
Erland Hagelskær modtager genvalg.
Erland Hagelskær og Joachim Glerup blev valgt.
Forsamlingen bemyndigede lokalrådet til at finde den sidste suppleant senere.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jakob Lauridsen modtager genvalg som revisor.
Erling Østergård modtager genvalg som revisorsuppleant.
Begge blev valgt.
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12. Eventuelt.
Lokalrådet modtog en klapsalve af forsamlingen for arbejdet.

________________________________
Kim Rune Christensen
referent

________________________________
Sven Odgaard
dirigent
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