
  

BORDING D. 7. JANUAR 2018 1 

 

Liv i Bordings nye byrumLiv i Bordings nye byrumLiv i Bordings nye byrumLiv i Bordings nye byrum    

Forord Forord Forord Forord til vedtægtertil vedtægtertil vedtægtertil vedtægter    og forretningsgangeog forretningsgangeog forretningsgangeog forretningsgange    

Foreningens formålForeningens formålForeningens formålForeningens formål    
Foreningen ”Liv i Bordings nye byrum” har sit fokus på at understøtte nye aktiviteter og nyt liv i - eller i tilknytning til - 

de byrum, der blev fornyet i årene 2010-2016. Den fysiske fornyelse er gennemført, og opgaven er nu at tiltrække 

både nyt og eksisterende liv og aktiviteter til området. 

Det er en prioritet at nye aktiviteter og nyt liv i så høj grad som muligt medvirker til at samle borgerne i Bording på 

tværs af kendte interesser, organiseringer, aldersgrupper, køn m.v. ligesom et succeskriterie er at så mange som 

muligt tager personligt del i både at udvikle og drive nye aktiviteter samt at aktiviteterne er åbne og inviterer mange 

indenfor. 

Det er ambitionen at procedurerne omkring ansøgning, behandling, bevilling og udbetaling af tilskud bliver så simple 

og smidige som muligt, så kræfterne kan bruges på at sætte de nye aktiviteter i gang. Der lægges op til at foreningens 

første år danner grundlag for en evaluering, hvorefter rammerne i foreningens forretningsgange kan revurderes og 

tilpasses. 

BaggrundBaggrundBaggrundBaggrund    for foreningenfor foreningenfor foreningenfor foreningen    
Foreningen ”Liv i Bordings nye byrum” er etableret som et samarbejde mellem Realdania og Ikast-Brande Kommune i 

fortsættelse af det fysiske byfornyelsesarbejde, gennemført af de samme partnere og Ministeriet for By-, bolig og 

landdistrikter i perioden 2010-2016. Byfornyelsen fokuserede på at omdanne det centrale Bording, så det i højere grad 

var rettet mod en fremtid som familievenlig bosætningsby i forhold til den historiske identitet som handels- og 

industriby.  

Foreningen etableres med en startfinansiering fra Realdania og Ikast-Brande Kommune, der strækker sig over årene 

2018-2021. Det er dog væsentligt for partnerne at foreningens i så høj grad som muligt understøtter nyt liv og nye 

aktiviteter, der på længere sigt vil være selvstændigt bæredygtige. Aktiviteter med traditionspotentiale ønskes 

prioriteret ligesom det kunne være en ambition at foreningen kan fortsætte sit virke også efter at den eksterne 

finansiering ophører. 

Realdania og Ikast-Brande Kommune har i respekt for Bordings kendte evne til selv at organisere sig og tage ansvar for 

nye projekter overladt det til byen selv at definere de nærmere rammer og spilleregler for foreningen ”Liv i Bordings 

nye byrum” samt de spilleregler, der skal være gældende for foreningens tilskud til nyt liv og nye traditioner. I de 

følgende dokumenter findes resultatet af arbejdet i en ”stiftende gruppe”, der i perioden fra november ’17 til januar 

’18 har arbejdet frem mod den egentlige stiftelse af foreningen ved en generalforsamling d. 31. januar 2018 

Slutteligt er det en prioritet for Realdania og Ikast-Brande at erfaringerne fra Bording løbende opsamles og 

dokumenteres så de kan danne grundlag for inspiration til andre kommuner/byer/områder med tilsvarende 

udfordringer og muligheder. Til denne opgave etableres et samarbejde med en udefra kommende konsulent og 

sparringspartner. 

Arbejdsgruppen bag stiftelsen:  

Lars Lausten, Pia Flinker, Maibritt Mortensen, Jakob Lauridsen, Kim Rune Christensen, Henrik Engedahl 

MangfoldighedMangfoldighedMangfoldighedMangfoldighed    

En aktivitet understøtter 

mangfoldighed, når 

aktiviteten er åben for 

mange. På tværs af fx køn, 

alder, interesseområder og 

andre tilhørsforhold. 

TraditionspotentialeTraditionspotentialeTraditionspotentialeTraditionspotentiale    

En aktivitet har 

traditionspotentiale, når den 

kan forventes på sigt at blive 

bæredygtig uden tilskud fra 

foreningen   

”Liv i Bordings nye byrum” 

SamskabelseSamskabelseSamskabelseSamskabelse    

En aktivitet understøtter 

samskabelse, når den har 

rodfæste på tværs i byen. Det 

kan være fx udvikling, 

planlægning, organisering, 

eller økonomi i aktiviteten, 

der involverer flere parter.  


