
 

Referat  
 

Lokalrådsmøde 27. April 2015 
 
Til stede: Evald, Carsten, Lindvig, Kaj, Erik, John, Birgit, John, Eddie (ref.) 
Afbud: Maria, Kim 
 

1. Velkomst. V. fmd.  
Evald bød velkommen 

2. Bemærkninger til seneste referat. V. fmd. 
Enkelte opklarende spørgsmål blev vendt. Carsten er ikke medlem af byudviklingsudvalget. 

3. Natur- og Fritidsudvalget. V. Lindvig. 
Der har været et møde med vores nye drift og anlægschef Gunver Winther 
Der er blevet snakket om stiplan i Bording, en evt. undergang ved banen.  
Udvalget deltager i Hallens generalforsamling 5 maj.  
Kirsten er overgået til det nye hundeskovsudvalg. Som består af Kirsten, Carsten, Helge.  

4. Hundeskovsudvalg. V. Carsten 
Udvalget har første møde d. 11 maj. 

5. Trafikudvalget. V. Kaj 
a) Herunder samarbejdet med Borgerforeningen i Bording Kirkeby vedr. cykelsti. 

Der ligger et kommissorium om det fremtidige samarbejde, med det mål at fremme en 
cykelsti mellem Kirkebyen og stationsbyen.  

b) Mødet m. driftschefen 
Synspunkter omkring Klochsvej er blevet vendt, bl.a. hallens indkørsel, 
hastighedsdæmpning, fortov til Ådalsvænget.  
Bodholtvej er, efter man har fjernet skild padebump, igen blevet en vej hvor der køres 
for stærkt. Vi er opmærksomme på at trafikhandlingsplanen skal vedtages i byrådet, i 
maj måned. 

c) Vi drøftede genslyngningen af Bording Å, som ser ud til at komme meget tæt på hegnet 
ved det gamle rensningsanlæg. Der er ikke økonomi til at få lavet broer over åen. Vi 
arbejder for at der kan etableres sti hen langs hegnet ind til rensningsanlægget. 

6. Byudviklingsudvalg. V. Evald 
a) Status vedr. evt. nyt supermarked 

Arbejdsgruppen ”nyt supermarked” har holdt møde med Dagrofa. Der arbejdes videre 
med at finde en løsning, således at der med overvejende sandsynlighed kan være 
økonomi i at have en købmand på pladsen sammen med Fakta.  
Imerco grunden bliver ryddet inden så længe, alternativet til en købmand er boliger.  
 

b) Status vedr. evt. byggemodning af lokalplan 233, Bækkevænget (Leif Brouer) 
Leif har valgt udstykning som i Bilag 4 til lokalplanen. Der bliver etableret stier i 
området.  

Der ligger en ny befolkningsprognose, vi er optimistiske på Bordings vegne. 
Landområderne ventes dog at gå lidt tilbage. Gennemsnitsalderen vil være stigende. Vi 
snakkede om at stikke fingeren i jorden i forhold til nydanskere på landet, om vi evt. kan 
integrere dem i lokalmiljøet.  

 



 

7. Stationsbygningen. V. Evald 
Afventer næste møde. 

8. Væksthusudvalget. V. Birgit 
Mødet med kommunen blev aflyst, afventer nyt møde. 

9. Kassereren. 
Der er indsendt ansøgning om årligt tilskud, afventer erhvervskontakt udvalget 
LAG afrapportering ligger i natur og fritidsudvalget. 
 

10. Orienteringsemner. 
Carsten orientere om byfestugen, hvor der jo som bekendt ikke er et byfest udvalg, men at 
der er taget iniativ til at koordinere arrangementer, der forventes at fortsætte i år. 
Foreningsdag på skolen, Eddie deltager på lokalrådet vegne. 
Evald gør opmærksom på Naturens dag 13 september. 
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=35306  
  

11. Næste møde. 
Er d. 29 juni 2015. 
 

12. Eventuelt. 


