
Referat af lokalrådsmøde 16. september 2013

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

1. Godkendelse af seneste referat

Ingen bemærkninger til seneste referat.

2. Realdania projektet 

Der holdes møde i visionsgruppen den 26/9 - Jens Karl, Torben, Erling og Lindvig

   deltager.

Budgettet er efter yderligere fundne midler endt på 19-20 mio. kr., hvoraf

   halvdelen betales af Real Dania.

Erling, Henrik Engedahl og Svend Odgaard har holdt møde om, hvordan det

   fremtidige visionsarbejde skal struktureres. 

   Der bør være koordinering af arbejdet - gerne gennem lokalrådet.

   Lokalrådets rolle skal ikke være at prioriere projekterne.

   Evt. etablering af "stabsfunktioner" i form af økonomi, jura og markedsføring.

Det er vigtigt, at lokalrådets arbejde tages alvorligt af samarbejdspartnerne

   herunder kommunen.

Fremdriften i visionsarbejdet skal fastholdes.

Forslag om, at der fx i sparekassens vindue placeres champagneflasker for hvert

   visionsprojekt, således at der skabes fokus på projekterne og, at der er en

   fast markering ved projekternes gennemførelse.

Real Dania projektet koncentreres om midtbyen.

   Der udskrives en arkitektkonkurrence om udførelsen.

3. Nyt/status på arbejdet i de enkelte udvalg 

Natur & fritid

Anlæg af natursti til kirkebyen er begyndt.

   Besluttet at ridning gøres forbudt. 

   Flis lægges kun, hvor det er nødvendigt.

   Der laves brede broer uden rækværk.

   Vedligehold herunder græsslåning tænkes foretaget af kommunen.

   Sidste del af stien fra Bodholt Bæk afventer genslyngningen af denne.

   Midlertidigt etableres en gennemgang til vejen.

   Sandsynligvis færdig ultimo oktober.
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Bodholt Bæk-sti kan evt. underføres jernbanen.

Ny ansøgning om hundeskov er sendt til kommunen.

Plan om anvendelse af lokalplan 225-område er indsendt til kommunen.

   Adgangvej til BMX-bane ønskes ført udenom rideskolen.

BMX-bane

   Opførelse er i gang.

   Vedtægter er udarbejdet.

Planetsti

   Solen opsættes fredag 1/11 i forbindelse med vandværkets jubilæum

   Der mangler cirka 30.000 kr. i budgettet til gennemførelse.

Trafik

Trafiktællinger er lagt ud på hjemmeside og på visions-gruppen på Facebook.

Byfornyelse

Grundstykker i Bording Nord er sat til salg -15 stks indtil videre.

4. Event i f.b.m. med åbning af sti til Bording Kirkeby 

Udvalget planlægger en form for markering af åbningen - fx med deltagelse af

   løbeklub.

Oplæg fremsendes på mail af Lindvig.

5. Eventuelt 

Oprettelse af Bording Lokalråd på Facebook.

Næste møde

24. oktober 2013

Kim Rune Christensen
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