Lokalrådsmøde
- 1. marts 2016 -

Til stede: Eddie, Carsten, Kim, Evald, Erik, Birgit, Kaj og Lindvig (sidste del)

1. Velkomst v. fmd.
Evald bød velkommen.

2. Bemærkninger til seneste referat v. fmd.
Ingen.

3. Natur- og Fritidsudvalget v. Lindvig/øvrige udvalgsmedlemmer
a) Status + b) Ansøgning Grøn ordning + c) LAG forprojekt
Stisystem langs åerne besigtiget med Lene Vilstrup fra kommunen. Herefter er der udarbejdet
et oversigtskort med stien indtegnet. Kortet kan bruges til forprojektet til udarbejdelse af
ansøgning. Kommunen indsender dispensationsansøgning og sender projektet i høring.
Der vil bliver lagt hønsenet på broerne som skridsikring. Kaj slår græsset i 2016. Birthe
nævner det for Kaj, hvis ikke Lindvig har gjort.
Bord-/bænkesæt skal flyttes, da det er i §3 område.
Stien er lagt tæt på åforløbet, da området er tørrest her.

4. Hundeskovsudvalg v. Carsten
Status efter møde med kommunens repræsentant Dorthe Overgaard.
Holdt møde i udvalget (Carsten, Helge Duus og Kirsten Kruse) inkl. Dorthe Sandholm
Overgaard som repræsentant for kommunen.
Forskellige arealstørrelser og løsninger drøftet. Løsning omfattende den sydvestlige del af
Vestskoven (ca. 1/3 af skoven) er valgt af kommunen. Sendes i høring blandt naboer,
institutioner osv.
Bænke og borde opstilles af kommunen. Ligeledes skiltning og affaldsspande (kommunen
sørger for tømning).
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Kommunen sørger for stier i hundeskoven. Stierne kan af hensyn til fremkommelighed og
dyreliv først etableres til efteråret.
Budgettet er herefter på 35-40.000 kr., der søges via fondsmidler osv. Primært til indhegning
og låger. Ansøgning om midler afventer høringsfristen.

5. Trafikudvalget v. Kaj
a) Multisti og herunder indhold af LAG forprojekt
Ansøgning sendt. 25.000 kr. bevilliget af LAG til brug for visualisering ved landskabsarkitekt,
samt standardansøgning til fonde, hvilket udarbejdes af professionelle fundraisere.
Herefter foretages nærmere overvejelser om/beregning af økonomi, drift osv.
Præsenteres på årsforsamling. Beboere fra Bording Kirkeby inviteres.
Prospekt forventes færdig inden sommerferien. Præsenteres for kommunen, og der søges
midler.
Det vil senere vise sig, hvordan driften (vintervedligehold, sikkerhed, tilsyn osv) kan
tilrettelægges og finansieres. Evt. kan den ligge i laveste kategori for vedligeholdelse? Eller
måske varetages ved oprettelse af sti-laug?
Lokalrådet var meget positive for idéen.
Husk ansøgninger osv. med fordel sker i samarbejde med beboerforeningen og forsamlingshuset i Bording Kirkeby.

b) Omlægning af kryds Østervang
Trekanten i den østlige ende af Østervang laves om til alm. T-kryds. Angiveligt af
sikkerhedshensyn.

c) Evt. rumleriller i Bording Kb.
100.000 kr bevilliget til rumler-riller på Skyggevej.
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d) Evt. fornyet behandling af vejåbninger mod Herningvej
Med fordel kan stillingtagen hertil udskydes, indtil virkningerne af de andre vejomlægninger
under byfornyelsen kendes.
Beboerne på Sportsvej, Drosselvej, Solsortevej kan naturligvis af egen drift tage sagen op med
kommunen, hvis de måtte ønske det.

e) Fartdæmpning Klocksvej (hallens p-plads)
Hallens P-plads bliver ikke udvidet i denne omgang. MEN flytningen af indkørslen af hensyn til
stiudmundingen gennemføres samt endvidere fartdæmpning med midter-helle på Klochsvej,
som det allerede i 2013 blev bevilliget som følge af lokalrådets indsats.

6. Byudviklingsudvalg v. Evald
a) Status
Birgit og Evald har deltaget i byggemøder.
Byggeriet er igangsat på Vestervang.
P-skiltet ved hotellet fjernes måske, da hele området laves til fælles P-området med
tidsbegrænsning. Drøftes med bla. bageriet.
Generelt er det oplevelsen, at der sker en høj grad af koordinering og fornuftig planlægning fra
entreprenørens side.

b) Vedr. rute 77s anvendelse af den nye rutebilstation.
Midttrafik har allerede nov. 2015 kontaktet kommunen og meddelt, at man ikke vil benytte
den nye rutebilstation. Evald har overfor kommunen kommenteret det uhensigtsmæssige i, at
busserne så ikke ville benytte de nye ventefaciliteter, cykelstativer mv. og det i det hele taget
uheldige i, at det nye stationsområde ikke skulle bruges af busserne. Uafklaret endnu, om
Midttrafiks beslutning kan omgøres.
Der er lavet en passager-tælling i efteråret 2015, hvilket ikke kan bruges, da busserne jo ikke
kørte den rigtige rute på det tidspunkt.
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7. Væksthusudvalget v. Birgit
a) Status
På økonomiudvalgets møde i dag og herefter på byrådsmødet.
Tidsplanen siger, at huset er færdigt i juni 2016.
Der tages kontakt til Væksthusets Venner.

8. Udrejsecenter Kærshovedgaard/Tryghedsambassadør
a) Tanker i forbindelse med det afholdte borgermøde
Mødet forløb godt. En fornuftig stemning på mødet. Men da mødet med vilje var placeret tidlig
i forløbet, kunne der ikke siges så meget, om hvordan det i praksis vil komme til at blive.
Erfaringerne fra Sjælsmark omfatter ikke nødvendigvis ”gråzone-oplevelserne”.

b) At være tryghedsambassadør
Der er oprettet en særskilt side på hjemmesiden, hvilket er kommunikeret ud på Facebook.
Internettrafikken er forholdsmæssig god.
Hvordan skal forretningsgangene være – fx håndtering af borgerhenvendelser? Afklares på
møde.

c) Møde d. 3. marts i Brande
Eddie, Birgit og Evald deltager.
Det søges opklaret, hvad det vil sige, at der er opholdspligt på stedet herunder, at beboerne
opholder sig der om natten.
Der tages sandsynligvis referat, som kan lægges på hjemmesiden.

9. Bymarkedsføring, bykalender, velkomstpakke v. de involverede
Velkomstpakke
Der arbejdes videre med opgaven, og der er modtaget forskellige ting til pakken.
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Bymarkedsføring og bykalender
Kommunen har ejerskab i Kulturnaut, som kan anvendes som bykalender, hvis det måtte
ønskes.
Endnu uafklaret økonomi, produkt, samarbejde med erhvervsforening.
Erhvervsforeningen har bevilliget 10.000 kr. Eddie tager kontakt til Lars herom.

10. Nydanskere v. John
a) Status
Mødet i januar er afviklet uden andre deltagere end Kaj og Birthe. Efterfølgende har enkelte
nydanskere givet udtryk for, at de gerne vil deltage. Herunder har Ukrainsk forening i Ikast
henvendt sig (via frisøren i Bording).

b) Planlagte spis sammen arr.
Fredagen i uge 33.
Evt. med ukrainsk tema. Anvendelse af overskud. Den ukrainske forening vil gerne, at
overskud gik til deres arbejde med ukrainske børn – evt. deles overskud 50/50?. Lokalrådet
var positiv herom. John kontaktes til orientering.

11. Kassereren v. Eddie
a) Oplæg til disponering af formue
Eddie foreslog, at der likviditetsmæssigt lægges op til 50.000 kr. ud for de 2 LAG-projekter.
Hvad er det efterfølgende likviditetsbehov til projekterne? Kommunen er sædvanligvis indstillet
på at stille midlertidig finansiering til rådighed.
Beslutningen er således, at formuen skal beholdes til konsolidering, så likviditeten kan stå til
rådighed for midlertidig finansiering af diverse projekter.

12. Orienteringsemner.
Ingen.
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13. Planlægning af Årsforsamling.
a) Punkter ud over de obligatoriske
Særskilt invitation til foreninger. Foreningerne kan forudgående melde ind med ønske om
indlæg på årsmødet.
Punkt med status byfornyelse.
Entreprenørerne forventer at være færdig 1. juni – dog undtaget sidste lag asfalt. Indvielse i
midten af august, hvis asfaltlaget er lagt. Tilbagemelding herpå senere. Punkt på årsforsamling
med indhentelse af forslag til indvielsesfest e.l. herunder nedsættelse af udvalg.
Punkt med nedsættelse af Bording United-udvalg (visionsgruppe).
Punkt om multi-sti til Bording Kirkeby. Hvor meget tid skal der afsættes til det punkt alene?
Evald laver dagsorden med forslag til tidsfordeling.
Lindvig, Kaj, Evald og Kim er på valg. Lindvig genopstiller ikke. Kaj, Evald og Kim genopstiller.
Konstituerende møde planlagt til 13. april

14. Eventuelt.
Evald opfordrede til, at diverse projektansøgninger fra udvalg sendes til orientering til hele
lokalrådet især til formanden, således at denne er forberedt på pressens henvendelser, og
ligeledes kan komme med input til materialet.
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