
Dagsorden

Bestyrelsesmøde d. 20. august kl. 20-22 hos Lindvig, Bakkevænget 2.

Til stede: Evald, Lindvig, Eddie, Kaj, Torben, Kim

1. Godkendelse/justering af denne dagsorden.

OK

2. Evt. bemærkninger til referat fra sidste møde.

Mødet blev flyttet til den 20/8 2014.

3. Opsamling efter byfestugen.

Vores stand ved Smørhulsfesten havde en bedre placering - mellem
   de 2 politiske campingvogne - end tidligere. Det lykkedes at lave
   reklame for et efterfølgende borgermøde med Real Dania-projektet.
Den opnåede synlighed vurderes at være værdifuld for lokalrådet.

4. Landsbypuljen

De nærmere forhold omkring landsbypuljen blev gennemgået til lokal-
   rådets orientering.

5. Forsamlingshuspuljen

De nærmere forhold omkring landsbypuljen blev gennemgået til lokal-
   rådets orientering.

6. Møde med erhvervskontaktudvalget d. 17/9.
Indbydelsen vedhæftet som bilag.
Møde mellem de 4 lokalrådsformænd d. 27.08. Fællesemner.
Selve mødet. Hvem deltager? Punkter til drøftelse?

Mødet holdes fra 17.00-19.15 jf. uddelt program.
Der holdes formandsmøde med øvrige 3 lokalråd den 27/8.

Følgende fællesstof drøftes på mødet:
   At lokalrådene naturligt høres og orienteres, hvilket kun sker spredt 
      i øjeblikket.
   Trafikhandleplan ønskes sendt i høring.
   Kommunen opstiller campingvogn i byen som dialogpunkt med
      borgerne.
Lokalplaner bliver i øjeblikket sendt på mail til lokalrådet som fast høring.
Vi skal udfordre kommunen - hvilken rolle ønsker de at lokalrådene
   skal spille?
Hensigten fra start var, at lokalrådet skulle have koordinerende rolle.
Evald undersøger, hvordan de øvrige lokalråd er organiseret/valgt.
Fast møde mellem de 4 lokalråd? Forslag: 1 årligt møde på skift hos hver.

Egne forhold:
Alle deltager i mødet med kontaktudvalget - Lone?
Kommunens referat fra mødet ønskes rundsendt.
Hvert udvalg orienterer om deres område herunder:
   - trafikplan
   - kontaktudvalg om lokalplan 225
   - Almene boliger + Arslevparken
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   - Ungdomsboliger

7. Trafikudvalget.

Status og planer.
P-plads ved hallen ansøgt af hallen.
Indkørsel/trafikdæmpning afventer
   Bakkevængets grundejerforening høres.
Evald sender mail.

8. Natur- & fritidsudvalget.

Status og planer.
Færdiggørelse af natursti til Firhuse
Koordineringsudvalg om lokalplan 225
Møde 1/9 inkl. deltagelse af kommunen ved Henrik Louring.
Der er modtaget tilbud om levering af uforgængelige vejskilte til planetsti.
Moutainbike-klub hviler måske på et lidt spinkelt grundlag medlems-
   mæssigt. Hvordan kan lokalrådet hjælpe?
   Deltagelse i bestyrelsesarbejde? Idrætstimer henlægges til banen?
   Torben tager kontakt.

9. Byplan & visionsgruppeudvalg.

Status og planer.
Opfølgning på borgermødet med arkitekterne
   Lokalrådet søger deltagelse i aktionsgrupperne som enkeltpersoner.
   Evald tilmelder os.
Kaj + Lone - hvordan med reklameskilt ang "Bo i Bording"?
Bevarelse af lægepraksis er fokusområde.

10. Eventuelt. Herunder evt. orienteringspunkter.

Overtagelse af stationsbygningen
   Den har ikke en umiddelbart anvendelsesmulighed for lokalrådet.
   Evald kontakter kommunen ang. evt. anvendelse som Røde Kors butik.
Banearealet og bagvej til Smørhulspladsen.
   Evald retter henvendelse til kommunen herom.
Lokalstof kan med fordel medtages i lokalradio - især positive nyheder
   om Bording.
Drift af byfornyelsesprojekter - Nr. Snedes erfaringer?

11. Næste møde.

½ time efter 17/9 mødet.
22/10 kl. 19.00 - 21.00 hos Evald
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