
 
 
 
 

Referat af årsforsamling den 28. marts 2011 

 

0. Velkomst v/Erling 

 Erling bød forsamlingen velkommen. 

 

1.  Valg af dirigent 

 Svend Odgaard blev valgt til dirigent 

 Dirigenten takkede og konstaterede, at årsforsamlingen var lovligt indvarslet i 

overensstemmelse med vedtægterne. Dagsordenen blev gennmgået. 

   

2.  Valg af stemmetællere 

 Kurt Furbo + Torben Jensen blev valgt. 

  

3. Lokalrådets beretning om det forløbne år 

 Erling gennemgik lokalrådets formål og gav ordet til de 3 nedsatte udvalg. 

  

 Trafikudvalget v/Carsten og Lone 

 Udvalget har arbejdet med: 

- Trafiksikkerhed, herunder bilernes hastighed ved ind- og udkørsel af byen. Der er 

lavet en liste over forslag til forbedringer bla. i form af fartdæmpning.  

- Off. transport, herunder den indførte timedrift på tog og lyntogenes hastighed 

gennem byen. Der er foretaget besigtigelse af forholdene ved bomanlæg og det blev 

fundet, at anlægget burde forbedres med stibomme. Indtil forholdene er forbedret 

kører togene med nedsat hastighed 40 km/t gennem byen. 

- Generel forbedring af trafikale forhold. Der modtages gerne forslag hertil. 

 

 Natur- & fritid v/Lindvig og Eddie – indsuppleret med Svend Odgaard, Bent Hulgaard, 

Lone Jensen og Kirsten Kruse 

 Udvalget har arbejdet med: 

- Gå-sti til Bording Kirkeby. Ruten blev gennemgået herunder en evt. sammenhæng 

med eksisterende stisystemer. 

- Der er lavet 6 gåruter og 4 cykelruter med udgangspunkt i Bording. Det er meningen, 

at der i samarbejde med Visit Ikast-Brande skal laves foldere samt offentliggørelse på 

hjemmesider. 

- Planetsti i samarbejde med Bording skole i forbindelse med 8. klasses undervisning i 

entreprenørskab. 
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- Lokalplan 225 om området ved dch, rideklub og fodboldbaner – der vil blive lavet et 

samlet notat med forslag til områdets udnyttelse. 

- Initiativ overfor tilflyttere. 

- Cykelsti til Bording Kirkeby. 

 

 Byudvikling v/Erling og Jens Karl 

 Udvalget har arbejdet med: 

- Reduktion af antallet af legepladsen på kommunens krav. Lokalrådet appellerede til, 

at redskaberne på den valgte legeplads blev fornyet, hvilket efterfølgende er sket. 

- Udvikling mod nord. Strukturplan for udstykninger er blevet vedtaget, og der 

afventes vedtagelse af lokalplan. Lokalrådet har deltaget i et samarbejde med 

kommunen. 

- Bording brandstation. 

- Friluftsbad. I samarbejde med svømmeklubben er der blevet afholdt borgermøde med 

fint fremmøde. 

- Grønt område ved fjernvarmeværket. Der opfordres til at fremkomme med idéer. 

 

 Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. 

 

4.  Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år 

 Foreningens kasserer gennemgik regnskabet. Lokalrådet har haft 20.578,60 kr. i 

indtægter og 2.856,60 kr. i udgifter, hvilket gav et overskud på 17.722 kr. 

 Der var spørgsmål, om der forventes at være mulighed for, at lokalrådet kan ansøge om 

tilskud til driften. Umiddelbart er der ikke ansøgninger ude, men hvis der er konkrete 

projekter, vil man undersøge mulighederne. 

 Regnskabet blev godkendt. 

  

5.  Aktuelle emner til debat 

 Følgende emner fremkom fra salen: 

- Ansøgning om kunstværk efter ”Vores kunst” ? Evt. til grøn plads ved 

fjernvarmeanlægget.  

- Ansøgning om kunst hos Ikast-Brandes pulje. Lokalrådet vil henvende sig. 

- Kulturelle tiltag ønskes. Lokalrådet er positiv og efterlyser lokale ildsjæle. 

- Hvad skal den grønne plads ved fjernvarmeanlægget bruges til ? Nærmere 

planlægning kræves. Fx petanquebane.  

- Lokalrådet blev opfordret til at samarbejde med Visit Ikast-Brande. Samarbejdet er 

allerede i gang. 
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- Motorvej til Silkeborg kommer snart. Kan/skal de spærrede veje fx Sportsvej 

genåbnes? 

- Byfornyelse i Bording centrum. Forskellige tiltag kan lade sig gøre uden store 

omkostninger. 

  

6.  Forslag til afstemning 

 Ingen forslag var modtaget. 

 

7.  Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg) 

 3 personer på valg. Eddie Sørensen og Carsten Brix genopstiller. Lone Jaszczak 

genopstiller ikke. 

 Desuden opstiller Torben Jensen og Lars Vingborg 

 Valgt blev: Eddie Sørensen, Carsten Brix og Torben Jensen 

 

8.  Valg af 3 suppleanter 

 Valgt til suppleant blev: 

 1. suppleant: Lars Vingborg 

 2. suppleant: Lone Jaszczak 

 3. suppleant: Ernst Sejersbøl 

 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Valgt til revisor blev: Jacob Lauridsen 

 Valgt til revisorsuppleant blev: Erling Østergaard 

 

10.  Eventuelt  

 Dirigenten og det afgående medlem af lokalrådet Lone Jaszczak modtog hver en gave. 

 Pensionistforeningen med 280 medlemmer i Bording har forslag om etablering af 

petanquebane og vikingespil på det grønne område ved fjernvarmeanlægget. Foreningen 

deltager gerne med hjælp til det praktiske og efterlyser kommunale midler. 

 

 

 

Referent 

Kim Rune Christensen 


