
Referat af lokalrådsmøde 17. februar 2014

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

Afbud: Lone

1. Godkendelse af seneste referat

Ingen bemærkninger hertil.

2. Nyt fra udvalgene

Trafik

Melding om at toghastighed sættes op til 160 km/t gennem byen.

   Torben har udtalt sig imod det. Carsten tager sagen op igen.

Borgergruppen i Bording Kirkeby har kontaktet Torben om cykelsti.

   Lokalrådet er positiv herom. Trafikudvalget prøver at presse på

      overfor kommunen.

   Generelt ønsker kirkebyen et tættere samarbejde med lokalrådet.

Byudvikling

Afventer Realdanica.

Grundsalg Bording Nord burde være stærkt undervejs.

Presse på for skiltning og annoncering herom.

Natur & fritid

Vej til cykelbane er bevilliget og etableret - i aftale med fodbold og

   rideklub.

Planetsti officiel åbning til planeternes dag 13/8.

Natursti - 2 broer sat op + skilteholdere.

   Indvies til august.

Skoleklasse har ønsket at være med til å-genslyngning.

3. Evt. nyt fra Realdania / visionsarbejdet

Evt. nedsættes nye udvalg til opfølgning på de ideer, som ikke løses

   af Realdanica - fx kulturudvalg.

Sedler med e-mail og interesse for deltagelse i evt. udvalg blev

   indsamlet til borgermøde.

   Opdelt i portion til trafik og til natur&fritid.

   Kim sender "velkomst"-mail + invitation til årsforsamling.
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Resultat af arkitektkonkurrence forventes 2/5 2014.

   Borgerinddragelse i bedømmelsesudvalg?

Anvendelsen af stationsbygningen er uafklaret.

4. Planlægning af årsforsamling

Afholdes 26/3 2014 kl 19.30 i Bording Hallen.

Kandidater til lokalrådet

Torben kontakter mulige kandidater.

Carsten og Jens Karl ønsker at stoppe.

Lone, Lindvig og Kim modtager genvalg.

Eddie spørger Jacob om revisorfunktion for næste år.

Annoncering

Avisannonce 5. + 19. marts - Eddie.

Praktiske forhold

Bestilling af hallen + kaffe - Kim.

Kontakt til Svend Odgaard om dirigentopgave - Torben.

Torben holder kort intro til årsberetning herefter udvalgene som vanligt.

PC og projektor - Kim.

Stemmesedler - Kim.

5. Regnskab for 2013

Regnskab var underskrevet af revisor og blev godkendt.

6. Eventuelt og næste møde

Fastsættes efter årsforsamling.
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