BORDING LOKALRÅD
v/formand Evald Asp
Lærkevej 18
7441 Bording
post@bordinglokalraad.dk
CVR-nr. 33981023

Møde i lokalrådet, den 30/4 kl. 20.00 – 22.00
Referat
1. Velkomst.
Evald bød velkommen til et fuldtalligt lokalråd inkl. 3 suppleanter.

2. Møde med kommunalt udvalg.
Eddie, Michael, Annie, Evald og John deltager. Mødet er opbygget med bilaterale møder og
dernæst et fællesmøde.
Punkter til mødet – fælles del/vores del:
- Forslag om at det faste tilskud på 10.000 kr. forhøjes.
- Forskellen mellem tilskuddet til småbyer i form af landsbytilskud og de større byer, der
ikke får. Landsbyerne overfører typisk blot tilskuddet til det lokale forsamlingshus.
- Bymarkedsføring herunder velkomstpakker. Fx i forlængelse af bosætningstillæg Ikast
Avis
- Forbedring af informationsstrømmen fra kommunen herunder svarfrister. Eksempler er
Væksthuset, Liv i Bordings nye byrum, hegn ved fodboldbanen.
- Opfølgning byfornyelse – fx ”grønne” p-pladser, brækkede træstolper

3. Kassereren.
Intet nyt.

4. Natur- og Fritidsudvalget.
Evald havde sendt punkter rundt inden mødet.
De bevilligede penge skal sættes i anvendelse til investeringer bla. til græsslåning.
Orienteringsløb arrangeres med Silkeborgs Orienteringsløbsklub. Der laves orienteringskort
inkl. stisystemer. Der udarbejdes 1.500 løbsmapper, hvori der kan laves præsentation af byen.
Bedre skiltning af stierne for folk udenfor byen. En samlet beskrivelse laves.

5. Trafikudvalget.
Skilteskoven og skiltet om Jens Chr, plads. Udvalget har ikke fået svar fra kommunen på
henvendelserne.
Tunnelmaleri. Der kan indsendes ansøgning om evt. udsmykning. John snakker med bekendt,
der kan hjælpe.
Kan nye trafiktællinger fremskaffes?
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6. Væksthusudvalget.
Vi har fået afslag på opsætning af videoovervågning.
Dørpartiet udskiftes sandsynligvis.
Tremmerne ud mod boldbane er fjernet, da de sad løse.
Byggefirmaet er gået konkurs, så kommunen skal bekoste rep.
Døren til pigetoilet er blevet sparket i stykker.
Penge til varmepumpe 27.000 kr. er bevilliget. Evald undersøger alternativ mulighed og taler
med Vagn.

7. Byfestugen.
Uge 33.
Igen i år er der ”kun” et koordineringsudvalg bestående af Svend og Birgit.
Lokalrådet har ikke sin egen stand.
Annoncering koordineres med Erhvervsforeningen.
Kandidater til modtagere af lokalrådets pris blev drøftet – aftales på møde inden sommerferie.
Forslag om at prisen bliver Årets Bordingenser. Det blev drøftet om prisen generelt bedst
gives til en person eller en gruppe/forening. Michael drøfter med erhvervsforeningen rammer
og betegnelser.
Hvilket formål skal annoncepenge fra programfolderen bruges til?

8. Kærshovedgaard.
Evald deltager i møde ang. cykelaflåsning.
Birgit har deltaget i møde ang. forbedring af kendskabet. Bliver måske ikke til noget.
Erhvervsdrivende i Bording har haft møde på kærshovedgaard. Der laves en oplysningsfolder
om opførsel i byen og butikker. Der er etableret et ”udrykningshold” blandt de
erhvervsdrivende, der kan støtte hinanden. Der er etableret en uofficiel bustransport af
centeret.

9. Orienteringsemner.
”Bilforhandlingen” på Sportsvej er hos politiet.
Der er en befolkningsvækst i byområdet Bording men tilbagegang i oplandet – samlet en
vækst de seneste år. Befolkningsprognosen forventer en beskeden vækst.
Der laves boliger på Købmandsgården og vognmandsplads på Løvstien. Der sker en
fortætning i det centrale område af Bording. Lokalrådet får nok en høringsforespørgsel.

10. Næste møde.
Cafe Tæt på vil gerne om lokalrådets møder i sommerhalvåret kan placeres tirsdage og
torsdage. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Derfor næste møde onsdag den 20. juni kl.
19.00 hos Birgit – Poppelvej 15
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11. Eventuelt.
Mandags-gåerne holder Sønder-/midtjysk kaffebord i Væksthuset 6/5 2018. Der er hertil givet
tilskud fra Liv i Bordings nye byrum.

Kim Rune Christensen
referent
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