
Foreninger m.m. i Bording

Foreningens navn
Under 
18 år

Over 
18 år

Leder-
/træner-
situa.

Medlems-
situation

Lokaler/ 
faciliteter Økonomi Foreningens ønsker

Igangværende eller fremtidige 
planer Problemer Hjælp fra lokalrådet Kontaktperson

Kontakt til 
lokalrådet

Formand Mail
Birgit Mortensen www
Sigtenvej 8
7441  Bording
61672346
formanden@bejagt.dk

Formand Mail
Birgit Kristiansen www
Teglgårdsvej 5 ½-årligt
7441  Bording møde
86862022
bkk@mail.tele.dk

Formand Mail
Niels I. Nielsen Årligt møde
Vestervang 42
7441  Bording
86861896
ingv46@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Mail
Lone Gilkrog Brev
Trehuse 14
7441  Bording
86861454 / 29930608
gilkrog@privat.dk

Formand Mail
Michael Hinge
Bodholt Bakken 4
7441  Bording
20495706
hinge@privat.dk

Formand Mail
Ernst Sejersbøl Hansen Brev
Højgade 12 www
7441  Bording
86861283
aogesejersbol@fibermail.dk

Formand Mail
Jullie Riis Armenis www
Hans Egedes Vej 16 ½-årligt
7430 Ikast møde
28790510
armenis@live.dk

Formand
Dorthe Dall
Sønderborgvej 54A
7441  Bording
86862477
bestyrelsen@btbk.dk

Bording og Omegns 
Rideklub

Bording Pensionist-
forening

Bording 
Svømmeklub

Bording Tennis & 
Badmintonklub

Bording Gymnastik-
forening

Bording 
Idrætsforening

Bording KFUM– 
Håndboldklub

Vi kunne godt tænke os et kontor, 
hvor vi kunne sidde og arbejde samt 
medlemmerne og deres familier ville 
kunne få fat i os på kontoret når vi 
har hold.

Nej Vi har svært ved at finde 
trænere og det er meget svært 
at finde nogen til 
bestyrelsesarbejdet

- - - -

Sanering og renovering af 
eksisterende bygninger samt 
etablering af ny ridehal.

Sanering og renovering af 
eksisterende bygninger samt 
etablering af ny ridehal. I 
dialog med kommunen.

Dårlige lokaler. Vækst i 
medlemstal. 
"Flaskehalsproblematik". Færre 
kommunale ydelser, fx 
græsslåning og vejplanering på 
kommunens egne veje - nu kun
mod betaling.

Pt. er dialogen med 
kommunen rigtig god, så for 
nuværende ingen behov for 
hjælp til aktuelle projekter. 
Faciliterende overfor 
kommune/ politikkere blandt 
andet i forhold til "Lov om 
hestehold".  

Motions / styrkecenter Er med i fællesråd med andre 
lokalforeninger & 
halbestyrelsen ved at 
planlægge haludvidelse

Mangler hjælpere til julecup; 
stort internationalt stævne

-

- - Manglende opbakning -

Udvidelse af gymnastiksalen hal B - 
større rum til redskaber. Nye tiltag til 
øget medlemstal.

Store legedag i september. 
Fitness-center-

Trænermangel. Et 
bestyrelsesmedlem.

Evt. fælles arrangement. 
Talerør til kommunen. Vi er 
ny bestyrelse så … 
Parkeringsforhold / belysning

Bording-Engesvang 
Jagtforening

Ny skydebane  ( den er i gang i 
Ruskjær ). Arealer til hundetræning. 
Arealer vi kan gå på jagt på

Ny skydebane i Ruskjær Vi kunne godt tænke os at flere 
af vores medlemmer var mere 
aktive i foreningen. Det er 
tordenskjolds soldater, men 
sådan er det jo for mange 
foreninger.

Kan man søge tilskud fra 
kommunen til uddannelse af 
instruktører ?
Hvor og hvordan ?

God Nogen-
lunde

Nogen-
lunde

Antal 

225 50

35-
40

ca. 
150

100 70

190 God

200 250 Nogen- 
lunde

Nogen- 
lunde

Nogen- 
lunde

God

God Nogen-
lunde

meget 
god

meget 
god

god meget 
god

Meget 
god

God

Dårlig God

0 280 - -

Meget 
god

Meget 
god

- -

Ca. 
120

dårlig nogen-
lunde

nogen-
lunde

nogen-
lunde

77 145
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Formand Mail
Kirsten Kruse Brev
Bodholtvej 20 www
7441  Bording ½-årligt
86861998 møde
formand@dch-bording.dk

At vi får en brugskontrakt, som giver 
klubben sikkerhed, tryghed og ro, til 
at koncentrere os om det vi er gode 
til nemlig, hundetræning og 
foreningsliv. Vi vil gerne have en 
brugskontrakt, som sikrer vores klub 
langt ud i fremtiden. Og skulle det 
ske, at vi bliver opsagt har 
kommunen pligt til at finde et andet 
og egnet areal af mindst samme 
størrelse, kommunen sørger for 
flytning af klubhus og andre flytbare 
bygninger, erstatning for tab af 
investeringer, som klubben har gjort, 

Klubhuset består af to store 
rum, hvor det ene mod syd 
skal bruges til klublokale for 
vore medlemmer, som samles 
efter træningen over en kop 
kaffe. Det store rum mod nord, 
skal bruges til stormøder, 
kurser, foredrag osv. Der er 
desuden et mellemstort rum, 
hvor man kan holde mindre 
møder. Vi har fire toiletter og 
et rum, som er forberedt til 
handicaptoilet.

Vores køkken og undervisnings-
og kursuslokale skal gøre 
færdig, inden det kan tages i 
brug.

Udarbejdelse af en 
brugskontrakt som sikrer 
klubben ro i mange, mange 
år, så vi kan arbejde videre 
med udviklingen af klubben.

Vi har en del overfladevand på 
træningspladsen, som generer 
træningen i perioder. Det vil sikkert 
hjælpe hvis det blev drænet og hvis 
vandet ledes væk.

For at vi kan modtage 
handicappede som gerne vil se 
eller deltage i hundetræning, 
har vi etableret 3 køreramper, 
og der er flisebelagt hele vejen 
rundt om klubhuset.

Vi har et redskabsskur, som 
der skal laves 
sokkel/fundament til. 
Redskabsskuret er magen til 
pavillonen og skal bruges til 
træningsudstyr.

Søgning af midler, fonde, 
legater o.lign.

I perioder er vejen ned til klubhuset et
stort mudderpøl, som gør at bilerne 
sidder fast og det er næsten umuligt 
at komme tørskoet frem til klubhuset. 
Belægning med grus eller lignende, 
kan være med til at gøre vejen mere 
stabil.

Når klubhuset er færdigt, vil vi 
afholde temaaftner om "før du 
køber hund", kurser, foredrag, 
hvalpetræf, dyrlægeaftner, 
teori for vore hold. Vi har 
planer om, at klubben kan 
være samlingspunkt for møder, 
kurser, foredrag både på 
klubplan, men også på kreds- 
og landsplan. Afholdelse af 
diverse arrangementer giver 
mulighed for at give klubben en
indtjening, som igen giver 
klubben mulighed for nye 
tiltag.

På tegningen fra 2008 over området, 
har DcH-Bording fået tildelt 
træningsareal mod vest, som en 
gangsti følger fra rideskolen og over 
mod åen. Det vil være rart for både 
klubben og byens borgere at dette 
areal bliver Indhegning, så hundene 
ikke løber ud på gangstien og 
forbipasserende kan stå og beundre 
hundene i fred og ro.

Nogen- 
lunde / 
dårlig

At vores nye klubhus bliver færdigt, 
så vi kan koncentrere os om klubbens 
formål, som hundeforening og vi kan 
afholde arrangementer til glæde for 
alle.

Færdiggørelse af igangværende 
byggeri, hvilket kræver kapital 
og frivilligt arbejdskraft.

Vi mangler penge, så vi kan 
færdiggøre byggeriet og 
nedsætte vores gæld 
betydeligt, så det ikke 
nedsætter vore muligheder for 
at drive klubben.

Kontakt med kommunen ved 
behandling af vores 
ansøgning om økonomisk 
støtte til betaling af vores 
klubhus, redskabsskur og 
anlæg med belægningssten 
og beplantning omkring 

DCH Bording 15 115 God Nogen- 
lunde 

Dårlig
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På samme tegning er der en slags 
”fællesareal”, som kan bruges til en 
forhindringsbane med bakker, 
tunneler, broer, klatreting, 
balancebom osv. Som både børn og 
hunde, kan have glæde af.

Etablering af shelters og bålplads som 
kan benyttes af alle.

 Maibritt Rasmussen
Falkevej 9
7430 Ikast
53298220
hampen77@dlgmail.dk

Formand Mail
Sussie Grünfeld
Sønderborgvej 160B
7441  Bording
29911970
sussigrunfeld@gmail.com

Afgående formand
Kristian Kristensen
Grundtvigsvej 96 St. tv
7430 Ikast
51904043
kredekk@hotmail.com

Formand Mail
Ingrid Høgh Poulsen www
Højgade 19 Ingen
7441  Bording møder
86861900
ingrid@nutidenskvinder.dk

Formand Mail
Birthe Jensen www
Skyggevej 27 årligt m.
7441  Bording
86862726
kirkebyensjordbrugssalg@dlgtele.dk

Formand Mail
Jakob Bonde
Sønderborgvej 42
7441  Bording
ajbonde@vip.cybercity.dk

Borger-foreningen i 
Bording Kirkeby

Indre Missions 
Samfund, Bording 

KFUM/KFUK

Nutidens Kvinder

De grønne 
pigespejdere

FDF Bording

- - - -

- Vi vil gerne arbejde for bedre 
stisystem (gang/cykel) ml. 
Bording og Bording Kirkeby

- Bedre stisystem (gang/cykel) 
ml. Bording og Bording 
Kirkeby

Ingen Ingen specielle Ingen specielle ?

- Fodboldstævne for det gamle 
Ringkøbing Amt til foråret.

Mangler ledere. Manglende 
opbakning i konfirmandklubben 
(pga ungdomsskolen har åbent 
for 7. klasser torsdag aften).

Enkelt kommandovej i 
kommunen til fx lokale- og 
aktivitetstilskud. Informere 
om hvilke muligheder vi som 
forening har i Bording (fx en 
foreningsaften i Bording 
Hallen).

Renovering af lokaler, mere hygge i 
de lidt "kolde" rum

Forskønnelse af 
facaden/pladsen foran FDF-
huset. Der har været snak om 
bord/bænke-sæt, en 
tarzanbane mm. 

Hjælp til nogle midler, så 
forskønnelsen af facaden/ 
pladsen kan blive en realitet.

Gode God96 43 God God

2 ca. 
25

GodNogen-
lunde - 
god

- 137

God God

- god- 50 - god

Meget 
god

God100 - 
150
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