Ansvarlig

Referat af lokalrådsmøde den 10. maj 2011

Tidsfrist

Til stede: Eddie, Erling, Jens, Kim, Lindvig, Torben
Afbud: Carsten
Referent: Kim

0. Nyvalgt
Torben Jensen budt velkommen til lokalrådet.
1. Godkendelse af seneste referat
Referat af seneste lokalrådsmøde og af årsforsamlingen blev godkendt.
Evaluering af årsforsamlingen
Forløbet med opdelt beretning på de enkelte udvalg, vurderes passende.
Fremover oplæses referat af lokalrådets møder ikke undervejs på mødet - dog undtaget
beslutninger og efter anmodning.
2. Konstituering
Lokalrådets konstituering som følger:
Formand: Erling Poulsen
Kasserer: Eddie Sørensen
Sekretær: Kim Rune Christensen
blev bekræftet.
Medlemmernes fordeling på de enkelte udvalg fortsættes. Torben Jensen overtager Lones
plads i trafikudvalget.
3. Nyt fra udvalg
Trafikudvalg
Torben Jensen indtrådt.
Ingen beretning i øvrigt, da Carsten var fraværende.
Natur & Fritid
Cykelruter i lokalområder er fastlagt og lagt på www.bordingby.dk
Der vil blive lavet en præsentationsfolder med nærmere info.
Udvalget mødes med en 8. klasse på Bordingskole, som i arbejdet med entreprenørskab vil
lave en iPhone applikation med løbe-/cykelruter i lokalområdet.

Planetsti
Der er taget kontakt til en stenhugger ang. udarbejdelse af sokler.
Der overvejes kunstværk med sol på området ved fjernvarmeværket som start - evt. i
samarbejde med lokale kunstnere.
Forslag om parallel til alternativ energi - solfangere.
Sti til Kirkebyen
Brugsretten skal evt. tinglyses af hensyn til støtte.
Lokalplan 225
Der har været afholdt møde med repræsentanter for hund, hest og bold.
Brev til kommunen ang. genslyngning af åen sendes til kommentering hos ovenstående og
herefter til kommunen.
Lokalrådet var enig i brevet indhold.
Byudvikling
Grønt område ved fjernvarmeanlæget
Udvalget vil komme med forslag til anvendelsen sammen med interessenterne bla. Bording
Pensionistforening.
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Kommunen forventes at henvende sig indenfor kort tid ang. byudvikling i Bording.
Udvalget vil lave forslag til respons herpå - hvorefter dette kommenteres af lokalrådet evt.
på fremskudt møde.
Forslag om skiltning mod hundes efterladenskaber ved bypark og fodboldbaner.
Forslag om etablering af hundeskov evt. ved Vestskoven eller ved det rekreativeområde
ved dch.
Lokalplan ved K.O. Skov
Lokalrådet har afgivet høringssvar, hvor der blev opfordret til at finde en løsning for det
resterende beboelseshus på området.
4. Opgaver 2011
Udvalgene fortsætter arbejdet og nye opgaver vil uden tvivl melde sig.

5. Eventuelt
Intet.

Næste møde
14. juni kl. 19.00
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