
Ansvarlig Referat af lokalrådsmøde den 17. januar 2011 Tidsfrist

Til stede: Lone, Eddie, Erling, Jens, Kim, Lindvig, Carsten

Afbud: Ingen

Referent: Kim

1. Godkendelse af seneste referat

Referatet af mødet den 24. november 2010 blev godkendt.

2. Bording Friluftsbad

Lokalrådet var repræsenteret ved kommunens orienteringsmøde, som
   foregik på skolen.

Erling Erling og Eddie deltager i planlægningsarbejdet omkring overtagelsen af
Eddie    friluftsbadet.

Initiativtagerne primært Hanne Lindberg sigter mod at få etableret
   en forening med 5 personers bestyrelse.

Eddie har deltaget i en besigtigelse af friluftsbadet, hvor der blev 
   udarbejdet en mangelliste.

Erling Erling og Jakob Lauridsen holder 18/1 møde med borgmester mf. til afklaring
   af vilkårene for overtagelsen af friluftsbadet.

Hjemmeside www.bordingfriluftsbad.dk er etableret.

Initiativgruppen holder borgermøde 9/2 med henblik på efterfølgende 
   stiftelse af forening.

Skolen er ikke umiddelbart interesseret i at flytte svømmeundervisning til
   friluftsbadet - selvom transporttid og -omkostninger kunne fjernes.

Kim    Der tages kontakt til skolebestyrelsen herom. Snarest

3. Nyt fra udvalgene

Trafikudvalg
Udvalget har taget kontakt til kommunen ved Ib Lauridsen i anledningen
   af, at de nyindførte lyntog gennemkører Bording med meget høj
   hastighed. Der er modtaget svar fra kommunen, der vil gå videre med 
   problemet.

Eddie oplyste, at han flere gange har bemærket farlige situationer ved
   skolen som følge af de ændrede vigepligtsforhold på Solsortevej.

Intet nyt til de øvrige opgaver, udvalget arbejder med.
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Natur & fritid
Udvalget holder næste møde 28/2
31/1 holdes møde med skolen ang. planetsti.

Udvalget har plan om møde med foreningerne i det til rekreativt område
   udlagte areal ved rideskole og dch.

Intet nyt herudover.

Byudvikling
Området er nedprioriteret i øjeblikket af kommunen.

Udvalget har brugt kræfter på arbejdet med friluftsbadet.

Der følges med i det planlagte grønne område ved kraftvarmeværket.

4. Årsmøde

Dato for årsforsamling blev fastlagt til 28. marts 2011 kl. 19.30

Indkaldelse skal ske senest 21 dage før årsforsamlingen.
   Der kan med fordel ske genindrykning i lokalavis tættere på datoen.

Erling    Erling sørger for annonceringen. 21 dage før

Årsforsamlingen holdes i lille sal i forsamlingshuset.

Lone, Carsten og Eddie er på valg. 

5. Eventuelt

Eddie uddelte opslag om møde i Engesvang med temaet "Hvad vil
   byrådet med Engesvang … og Bording, Nr. Snede og Ejstrupholm".

Næste møde

7. marts kl. 19.00
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