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Referat lokalrådsmøde 12.01.15

Lokalrådet alene
1. Trafikmøde den 29/1 med kommunen
Materiale rundsendt.
Forslag om åben invitation til trafik-formøde. Annonceres på visionbording-facebook til alle borgere –
fastsat til mandag den 26/1 2015 kl. 19.00 i Bordinghallens klublokaler.
Evald annoncerer det med tilmelding på visionbording + efterfølgende fremsendelse af materiale.
Eddie, Kaj og Evald repræsenterer lokalrådet + evt. enkelte særligt interesserede fra formødet.

2. Møde med de andre lokalråd
Bykalender for hver by med lokale arrangementer. Fælles udvikling heraf – men kan Conventus bruges til
det i stedet? Nørre Snede arbejder videre med det.
Frivilligt for de enkelte foreninger – men det gøres enkelt og attraktivt at være med.
Anita fra Bordingby.dk spørges af Evald om hun vil være tovholder.
Bymarkedsføring – kan der laves en velkomstpakke til tilflyttere? Fx med folder over foreninger, billetter til
svømmebad, fællesspisning etc. Kommunen må ikke udlevere adresser – men kan måske overtales til at
videregive information til tilflyttere? Koordineres med de andre byer.
Foreninger kan byde ind med indhold til pakken på topmøde.
Høringspart ifbm med ny kommuneplan – strategimøde – fokus på byerne herunder Bording – workshop
som start i Remisen Brande 3/2 kl. 17 – 20.15.
Modtaget ang. ændring busplaner – ingen væsentlige ændringer af vores ruter.

3. Planlægning mødet med byrødder
Hundeskoven – Evald har mødtes med Henrik – Evald har skrevet brev til kommunen – modtaget besked
om at hundeskove behandles på møde i februar.
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4. Årsforsamling den 9/3
Forslag om kombination med ”foreningstopmøde” – inviteres af lokalråd + visionsgruppen ved Henrik –
forudgående oplæg til spørgsmål – 19.00 – 20.00 og herefter årsforsamling. ”Foreningstopmødet” kan
indeholde indlæg af Henrik bla. om alt det, der ikke er direkte medtaget af visionsprojektet.
Evald + Henrik + Lindvig + Torben? koordinerer årsforsamling.
Lindvig bemærkede, at det måske ville være en sammenblanding – og vi skal overholde dagsordenen. I
stedet kan emnet bredes ud til at ”hvordan udføres visionerne?” – men foreningerne inviteres særskilt.
Årsforsamlingen annonceres 21 dage før jf vedtægter.

5. Eventuelt
Dagsorden Teknik og miljø tirsdag – godkendelse af byfornyelsesprojektet. Hvad er 750.000 kr. reserveret
til trafiksanering på Klochsvej? Ikke nye penge og ikke til p-plads?
Budgettet er på 24,5 mio. kr fra kommune, ministeriet og Realdania.
Sandsynligvis først i udbud efter byrådsmødet 2/3. Mon det kan nås inden udgang 2015?

Lokalråd og byrådspolitikere (Inge, Anne Grethe, Martin og Henrik)
6. Samspil med kommunen og 7. Lokalrådets lokale forankring
Oplevelsen er, at lokalrådene bliver hørt i kommunen – bla. de årlige møder med erhvervskontaktudvalget,
som er bindeledet med kommunen. Mest relevant med teknik og miljø – men ok planchef med og samme
formand.
Vi bliver hørt på trafikområdet.
Deltagelse i workshop om kommuneplan.
Anne Grethe oplever, at lokalrådene er aktive i de små samfund. Opbakning via lokale ildsjæle.
Inge deltager i møderne med erhvervskontaktudvalget. De fire lokalråd arbejder ikke ens. Positivt at de fire
lokalråd koordinerer. Sørg for lokalforandring for at kunne blive høringspart. Pas på der ikke kommer
forskellige høringsvar fra flere parter i lokalsamfundet.
Hvordan sikrer vi en yderligere lokal / demokratisk forankring af lokalrådet? Plan om at årsforsamlingen i
højere grad inkluderer de lokale foreninger. Lokalrådets underudvalg forsøger at trække flere ind i arbejdet.
Lokalrådet i Bording er ikke sammensat af foreningsrepræsentanter. Engesvang derimod består af
repræsentanter. Ejstrupholm ligner Bording. Nørre Snede overvejer en omorganisering efter
byfornyelsesprojektet er afsluttet.
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Natur- og fritidsudvalget har søgt at inddrage flere repræsentanter.
Har kommunen et ønske om, hvordan lokalrådet bedst organiseres? Og hvordan sikres bedst kontakten
mellem kommunen og lokalrådet?
Emnet kan gøres til hovedtema på fx årsforsamling.
Hvor stor er kendskabet i byen til lokalrådet?
Det går begge veje at kommunen respekterer lokalrådene og lokalrådene repræsenterer lokalsamfundet.
Henrik opfordrede til, at lokalrådet definerer sig selv – herunder sikrer sin legalitet. Lokalrådet er ikke kun
kontakten til kommunen men også arbejdet indadtil. Lokalrådet kan lige så godt vokse nedefra end tildeles
indhold oppefra kommunen.
Politikkerne ønsker, at lokalrådet har vægt, men foreningerne tager selv nogle gange.
Problemet kan være, hvis der er uenighed mellem fx lokalrådet og en forening/erhvervsforening.
Lokalrådet har fra starten set sig selv som et lokalt koordineringsudvalg.
Lokalrådet har et stærkt ønske om at være repræsentanter for byen og ser sig selv som uvildige i
modsætning til særinteresser.

8. Bording+
Der holdes planlægningsmøde for inkludering af Bording+ / Bording united i årsforsamling.
Helst kan interesserede i visionsarbejdet inkluderes under lokalrådet.
Henrik bemærkede, at når Realdania projektet om et år er slut, er kernen af visionsarbejdet slut – hvorefter
lokalrådet kan tage over for at gennemføre resten af ideerne.
Visionsarbejdet falder i hak og de tidligere tilmeldte interesserede frivillige kan inddrages.

9. Boliger og ”sundhedshus”
Når lægehuset lukker mangles erstatning. Nuværende vil gerne blive boende i klinikhuset.
Er det muligt at bygge almennyttige boliger i forbindelse med en lægeklinik, som kan udlejes til ny læge?
Kan boligselskabet være interesseret i projekt tilsvarende Bøgely?
Ønske om at der fra kommunal side skubbes på for at muliggøre dette.
Det vides ikke med sikkerhed, hvornår nuværende læge stopper, hvilket komplicerer projektet.
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Det bør konkretiseres, hvad et ”sundhedshus” skal indeholde – læge, sundhedsplejersker,
patientforeninger?
Det er ikke et lokalt Bording-problem.
Anne Grethe, lokalerne kan også bruges til fx uddannelse af diabetespatienter osv.
Kan det lade sig gøre at finde finansieringen til et sundhedshus på samme måde som almennyttige boliger?
Kommunalt er der tilbageholdenhed med at finansiere regionens projekter – medmindre der kan findes
andre anvendelser.
Ligger løsningen ved boligselskabet, der kan finansiere lægedelen uden kommunalt tilskud?
Har forvaltningen udtrykt ønske om, at der etableres et sundhedshus?
Vi kan ikke forvente, at regionen foranlediger et sundhedshus.
Der er flere forskellige sundhedspersoner, der kan have glæde af en fælles lokalitet.
Emnet er vigtigt. Samarbejde mellem lokalrådet og kommunen herom.
Lægehus / sundhedshus er vigtig for byen.

10. Trafik
Klochsvej
Der er sket bevilling af trafikdæmpning og til asfaltering af P-plads, men begge skal koordineres
Stiudmunding sker lige i trafik. Med fordel kunne indkørsel flyttes længere i retning mod Bording Kirkeby.
Fortovet bør føres med ud mod Ådalsvænget osv.
Sti til Bording Kirkeby har i 2009 været behandlet.
2 minus 1 vej er en mulighed – altså en indsnævring af vejen med markerede cykelveje i siderne. Prisen er
1/10 af omkostning til egentlig cykelsti. Erfaringer fra Silkeborg mf. er gode.
Er det drøftet med beboerforening i kirkebyen. Ja – førsteprioritet er cykelsti - men evt. økonomisk løsning
eller midlertidig løsning.
Kombineres evt. med hastighedsnedsættelse?
Transittrafikanter kan derved motiveres til at køre anden vej til motorvejen.
Kan der laves en billigere version af en egentlig cykelsti? – udfordrer den kommunale vanetænkning. Hvis
nytænkt projekt – forsøgsprojekt eller meget stor lokal indsats kan det bære projektet igennem hos
kommunen.
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Der er mange stiønsker i kommunen – men lokalindsats kan måske fremme stien.
Kan det være et joint venture med lokale landmand, landmåler etc. således, at en cykelsti i stedet kan
realiseres?
Lokalrådet ønsker at fremsende forslag. Husk enighed lokalt om hvilket projekt, der ønskes.

11. Eventuelt
Intet.

Lokalråd, byrådspolitikere og øvrige medlemmer af natur- og fritidsudvalget (Kirsten, Bent og Svend)
12. Genslyngning af vandløb og tilhørende stier.
Bodholt Bæk næsten færdig. Naturstier bliver ikke gjort til virkelighed nu – åbenbart fordi økonomien ikke
rækker.
Bent gennemgik natur- og fritids overvejelser.
Natursti er ført igennem til Bodholt Bæk. Når genslyngningen af Bording Å begyndes ønskes naturstien
videreført samt en sti, der fører ned til lokalplan 225 området som 1. prioritet.
Der er mange muligheder for stier – Hestlundvej, Ravnholtvej og bagom lokalplan 225 området.
Stier langs Klochsvej gerne afskærmet med lavbeplantning. Sti langs Bodholt Bæk – gerne med et par
overgange over bækken. Trafikdæmpende hvor stien krydser Klochsvej.
Hvis der laves sti til Hestlundvej, og da der allerede er natursti fra nord, mangles der ikke langt før
kirkebyen og Bording er forbundet.
Der mangles fortov fra indkørsel til hallen og udad.
Konflikt mellem udgang fra sti og indkørsel til hallen blev påpeget. Ligeledes udvidelse af P-plads og flytning
af indkørsel til denne.
Lokalrådet har tidligere sendt brev med opbakning til hallens ønske om udvidelse og flytning af indkørsel.
Cykelsti fra Vestervang slutter brat ved hallen. Det foreslås videreført mod kirkebyen.
Underføring af stien under jernbanen vest for cykelbanen sammen med bæk. Der behøves blot en
yderligere udgravning på cirka 1 meter for at en person kan passerer under. Opfordring til byrådspolitikere
om at gå videre med sagen. Kan det lade sig gøre at udvide underføringen? Giver også adgang til
vestskoven.
Kan der opnås tilsagn til en masterplan for stisystem hos kommunen?
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Bent sender materialet til Evald, der videresender til byrådspolitikere. Dog tages forbehold for øvrige
interessenters holdning til planerne.
Der er også behov for stisystemer videre fra slutningen af Bording å og syd om byen.
Opfordring til møde med teknik hurtigt, så muligheden for samtidighed med sti og genslyngning ved
Bording Å til april. Der søges aftale med lodsejere for at fremme gennemførligheden.

13. Koordinerende funktion ifht brugere af lokalplan 225
Natur og fritid har etableret en koordinerende funktion således, at når noget fremmes hos kommunen, er
det afklaret med alle interessenter.

14. Hundeskov
Politik om hundeskov på mødet med teknik og fritid i februar. Processen er forsinket, hvilket lokalrådet har
påpeget overfor kommunen.
Kirsten gennemgik udvalgets ønsker.
Der er udarbejdet en grundig projektbeskrivelse, som er sendt til kommunen august 2013.
Efter ny hundelov er det ikke lovligt at slippe hund løs uden for bymæssig bebyggelse. Derimod gerne i
byen, hvis man har fuld kontrol af hunden, men det er naturligvis nogle gange vanskeligt.
Stierne i vestskoven ser ikke særligt brugte ud. Flere ville benytte området, hvis der var en hundeskov.
Forslaget omfatter område for hhv små og store hunde. Endvidere fx bålhytte og bænke, som placeres
udenfor indhegningen.
Eksisterende stier påvirkes ikke.
Link til lokalrådets hjemmeside fremsendes til byrådspolitikkere.
Der findes ikke kommunale hundeskove i kommunen. Det er især det bynære i projektet, som er særligt.
I første omgang søges om at arealet udlægges til hundeskov fra kommunal side, hvorefter projektet kan
realiseres ved egen kraft.
Hegn og låger anslås til 65.000 kr. Men der søges ikke om penge hos kommunen.
Vil det fremme processen hos kommunen, hvis der indsendes konkret ansøgning igen? Ikke sikkert.
Desuden er der ikke midler til igangsætning lige nu.
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15. Eventuelt
Planetstiens Jupiter er blevet beskadiget under nytåret. Heldigvis ser det ud til, at den kan repareres gratis.
Inge kunne fortælle, at andre skoler i Ikast er interesserede i planetstien. Eddie har gennemført en 3 timers
rundvisning for en 5. klasse.
Lægges på hjemmeside med åben-skole.
Det planlægges at møde med lokale byrådspolitikkere gentages i starten af året hvert år.
Interesserede fra visionsarbejdes indkaldes til årsforsamlingen. Evalds ”blomster-vision” med underudvalg
som er rodfæstet i lokalrådet. De interesserede inviteres til at deltage.
Væksthuset i bymidten. Arkitekterne har inkluderet det i Real Dania projektet. Huset kan bruges til utallige
formål. Der mangles en formel opbakning for at Real Dania kan støtte det. Det bør stiftes en støtteforening.
Fælles opgave at huset vil blive brugt … og bliver vedligeholdt. Kan det uddelegeres således, at hver
gade/forening passer huset i en uge? Henrik laver vedtægter, herunder hvordan huset passes.

Næste møde
Næste møde holdes kort i tilknytning til fællesmødet med de andre lokalråd den 18/2.

Kim

