
Referat af møde med Bordings foreninger den 15. marts 2010

Antal fremmødte: 26 personer inkl. lokalrådet.

1. Velkomst v/lokalrådets formand

Erling Poulsen bød velkommen og præsenterede lokalrådets medlemmer.

Orientering om bevæggrundene til etablering af et lokalråd:

  - synliggørelse af byen og omegn i storkommunen

  - medvirke til at gøre Bording til et attraktivt sted at bo - bla. i form af aktivt foreningsliv, byudvikling og

    nye bosætningsarealer.

2. Orientering om typiske opgaver for lokalrådet

- Aktuelt: Høring ifbm indskrænkning af antallet af de kommunalt drevne legepladser 

- Kommunale udstykninger, Arslev-parken er undervejs

- Fritidsområde ved hallen

- Byudvikling ved baneareal

- Natur og stisystemer, vandrestier og cykelstier herunder mellem Bording og Bording Kirkeby

- Byfornyelse af Bredgade

- Bytrafik, etablering af vej-bumps

- Evt. assistance ved etablering af fitnesscenter

- Park ved Borgergade

3. Forenings-runde

DCH Bording

Cirka 120-130 medlemmer

Nyt klubhus på 232 m2 i form af en pavillon. 2 store lokaler samt indlagt vand og toilet.

Bygningen er foreningens egen, men grundarealerne er lejet af kommunen på en brugskontrakt med 1 års

opsigelse. Vil gerne have lokalrådets hjælp til evt. at indgå aftale med kommunen med en længere uopsigelighed.

Foreningen mangler trænere, men er i færd med at uddanne 8 nye trænere.

Bording Hallen

Bording Hallen er en selvejende institution med 4 tilhørende foreninger: Gymnastik, badminton, håndbold og 

fodbold.

Tilbygning med motionscenter er planlagt og afhænger af kommunens tilsagn om medfinansiering.

Parkeringsforhold trænger til renovering, især belysningen, men kommunen og hallen er uenige om, hvem

der skal forestå renoveringen.

Socialdemokratiet

Foreningen er primært "med på en lytter".

Efterspørger lokalrådets nedsættelse af udvalg til at varetage forskellige projekter - fx cykelsti.

Lokalrådets svar: 3 udvalg er nedsat og der forventes indsupplering af medlemmer udenfor lokalrådet.

Borgerforeningen Bording Kirkeby

Cykel- og stisystemer til Bording ønskes.

Foreningen står for vedligeholdelsen af byens legeplads. Kommunen ejer grundarealet og står for græsslåning.

Medborgerhus er under udbygning med 1. sal.

Bording IF (fodbold)

Foreningen har et kronisk problem med at hverve bestyrelsesmedlemmer.
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Rideklub

187 medlemmer og i medlemsfremgang.

Er i gang med en større renovering af lokaler. Endvidere ønskes en ny ridehal, da den nuværende er for lille.

Foreningen har en god dialog med kommunen og et godt samarbejde med DCH.

Træner/leder situationen er god - dog er der kun en børnetræner.

Såvel bygninger som grundareal er ejet af kommunen. Når bygningerne er renoverede, kan der være et ønske fra

foreningen om at overtage disse. Der er udarbejdet en bygningsanalyse.

Eksempel på opgave som lokalrådet gerne måtte påtage sig: Ændre det forhold at græsslåning og 

vedligeholdelse af kommunal vej til foreningens lokaler kun foretages af kommunen mod betaling.

Bording pensionistforening

280 medlemmer.

Ok økonomi.

Foreningen ønske lokaler i Bording midtby, hvor der er let tilgængelighed for gangbesværede.

Der afholdes cirka 1 arrangement om måneden - herunder eksempelvis tur til Stavanger med 46 deltagere.

Foreningen vil gerne bistå lokalrådet, hvor det er naturligt - eksempelvis omkring seniorboliger.

Lokaleleje betales for lån af kommunale lokaler - lokaletilskud er en mulighed ?

Gymnastikforening

450 medlemmer.

Foreningens bestyrelse har primært nye bestyrelsesmedlemmer.

Har mange børn som medlemmer og arbejder på at kunne fastholde medlemmerne i foreningen, når disse bliver

ældre. Endvidere har foreningen problemer med, at unge trænere flytter fra byen, når de bliver voksne.

Springgrav og udbygning af redskabsrum ønskes.
Ønsker lokalrådets hjælp med kontakten til kommunen.

Indre mission

100-150 brugere/bidragsydere .

Eget nyrenoveret hus. Parkeringsplads er tillagt grunden.

Bygningerne bruges også af KFUK/KFUM, lørdagsklub mv.

Bording-Engesvang Venstre

Deltager i mødet primært for at observere.

Glad for at der er etableret et lokalråd.

Er tilfredse med, at lokalrådet er tværpolitisk sammensat og vil gerne støtte op.

KFUK/KFUM

25-30 medlemmer

Har en vidt forgrenet medlemskreds.

Har lokaler i Tabor og samarbejder med Indre Mission.

Svært at finde ledere til fx konfirmandklub.

4. Afslutning

Tak for fremmødet.

Lokalrådet trækker nu i arbejdstøjet.

Det er hensigten, at lokalrådet skal have mest viden om Bording og vil derfor gerne modtage informationer

fra byens foreninger.

Der afholdes snarligt møde med de lokale byrådspolitikkere.

Lokalrådet bør bruges som sparringspartner - ikke som endnu en "offentlig" instans.

Specifikke foreningsopgaver er vanskelige for lokalrådet at varetage.
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