
 

Bording Lokalråd 
Dagsorden. 
06.09.2016 
19.00 – 21.00 
Bordinghallen 

Afbud: Birgit og Kaj 
 
1. Velkomst. v/ Evald 
Evald bød velkommen. 
 
 
2. Status på aktiviteter/udvalg. 
 

a) Natur- og Fritidsudvalget. v/ Eddie og Evald 
Referater rundsendt undervejs. Der mangles svar på ansøgning fra Energinet. Der mangles 
en tinglysning, før Energinet kan bevillige pengene, og projektet må ikke påbegyndes før 
bevillingen er sket. 
Der planlægges med et LAG-projekt om ”Øvrige stier”. 
 

b) Hundeskovsudvalget. v/ Birgit 
Modtaget 10.000 kr. fra DJS-fond. Afventer evt. bevilling fra friluftsrådet. 
 

c) Byudviklingsudvalget. v/ Evald  
Henrik Engedal deltog i mødet. Han havde udsendt materiale til beskrivelse af det videre 
arbejde med Bording Unite(d). De nye fysiske rammer skal udfyldes med de lokale 
aktiviteter og liv. Projekterne skal understøtte nye traditioner, der kan blive selvbærende. Til 
projekter i den forbindelse vil kommunen bidrage med 250 tkr., mens Realdania bidrager 
med 1 mio.kr. Kommunens bidrag kan helt eller delvist leveres i form af arbejde/timer. Byen 
skal selv skaffe yderligere 250 tkr. = 1/6. Dvs i alt en ramme på 1,5 mio. kr. over en 3-årig 
periode. 
Evt. rejses pengene i samarbejde med lokalrådene i de andre byer, hvis aktiviteterne kan 
genbruges her. Lokalrådet har fællesmøde 3/11 med de andre lokalråd.  
Jeanette fra kommunen kan være tovholder og igangsætter på den indledende del. Henrik 
kontakter hende herom. 
Real Dania vil gerne kunne offentliggøre det i forbindelse med indvielse den 3/10, hvis der 
er interesse for idéen. 
Beløbet skal som udgangspunkt skaffes i kontante midler. Kan det ikke stilles i frivilligt 
arbejde eller andre ydelser af værdi? Måske men det forventes at der ydes gratis frivilligt 
arbejde fra byen. 
Forslag om at indkalde til foreningstopmøde inkl. erhvervsforening. Foreningerne kan for et 
indskud på 1/6 gearet med resterende 5/6. 
Midlerne må ikke anvendes til bygninger, kun aktiviteter – fx musik, kultur, teater. Kan vi få 
skole og de andre kommunale institutioner ud i bylivet? Foreningsønsker – fx tiltrækning af 
frivillige. Udvikling af det-sker-app / bykalender etc. 
Projekterne skal være drevet af lokale kræfter med kommunen på sidelinjen. 
 
Folkefest den 8/10 ifbm åbningen. Henrik og Lene Chang er i udvalg. Det er tænkt som et 
sammenskudsgilde med foreningerne. Birgit vil gerne indgå i arbejdet. 
Der sendes info og opfordringer ud til foreningerne. Lars fra erhvervsforeningen inddrages. 
Personerne fra de første visionsmøder fra for 4 år siden involveres. 



 
Der laves en afsluttende skrivelse om de små hængepartier / uafsluttede – Evald laver den. 
Laves prioriteret. Forvaltningen er opmærksom på de små uhensigtsmæssigheder, der 
resterer. Græs på parkeringspladser, vejkrydset ved jernbanen etc. 
 
Ikast Avis udgiver temaavis om byfornyelsen - udkommer forventeligt 28/9. 

 
d) Væksthusudvalget. v/ Birgit og Erik 

Aftalt møde den 19/9. 
Der er holdt møde med kommunen uden dog at få afklaring på alle spørgsmål. 
Det undersøges, hvilke forventninger der fra kommunal side haves til Væksthusets Venner. 
Det undersøges, om der etableres en elektrisk timer på dørlås. 
Toiletbygning er taget ud af projektet, men renoveres af alm. driftsmidler. 
Der er ikke indledningsvist budgetteret med inventar, men hvis der er en restøkonomi, 
anskaffes der inventar. 
Erik ophænger tegningerne til info for byen. 
Senere indkaldes til møde i Væksthusets Venner. 
  

e) Trafikudvalget. v/ Kaj og Hartvig 
Hartvig har henvendt sig til Kaj for at få overdraget igangværende opgaver. Kaj har ikke 
nået dette endnu.  
Evald har arbejdet med evt. cykelbaner på Østervang. Høringssvar har ikke været 
udelukkende positive. Både FDF og Kærmindeparken har behov for at kunne parkere i 
vejkant, hvilket ikke ville kunne ske med en cykelbane. 
Multisti er bevilliget med 800 tkr. fra kommunen. Projektet er meget billigt i forhold til 
normal kommunalt anlæg, hvilket angiveligt skyldes at der ikke tages alle mulige fordyrende 
forholdsregler fx dræn, flytning af kabler etc. Budgettet er 1,8 mio. kr. 
 

f) Udrejsecenter Kærshovedgaard. v/ John  
Flere fra lokalrådet har deltaget i borgermødet på Kærshovedgård. Godt udbytte af 
arrangementet. Nogle af de på aftenen arrangerede aktiviteter var åbenbart opstillet til 
formålet. John følger op på, om og hvornår der kommer næste borgermøde. Opfordring til at 
være på forkant fx i forbindelse med, at de på tålt ophold og udviste kriminelle kommer 
medio oktober. 
Evald spurgte til, om det vides, hvorfra de får deres cykler. De har i hvert tilfælde legale 
cykler til rådighed, og det er ikke konstateret, at der skulle være sket tyveri. 
Der mangles faktuelle oplysninger fx om antal beboere og antal hjemsendte – John 
undersøger. 
Lokalrådets rolle er neutralt at videreformidle faktuelle oplysninger. Den holdning blev 
fremført, at det i princippet ikke er lokalrådets interessesfære at forholde sig til 
Kærshovedgård. 
Politiet deltager gerne i møder, hvis det måtte ønskes. 
 

g) Velkomstpakke. v/ Annie og Birgit  
Pakken er nu klar og har været omtalt i pressen. Uddeles sammen med den kommunale 
velkomstpakke. 
Annie har kontaktet turistchefen i Ikast-Brande for at få Bording omtalt bla. planetsti. 
Turistchefen kommer på besøg i Bording. 
 

h) Bymarkedsføring. v/ Evald 
Der ser stadigvæk ikke ud til at ske fremdrift. Projektet ser desværre ud til at måtte udsættes 
indtil videre. Der er ikke andre byer, der har søgt af den kommunale pulje. 



 
i) Bykalender. v/ Evald 

Eddie er i udvalget. Kim indtræder for så vidt angår teknisk assistance. Øvrige i udvalget er 
Flemming fra hallen og Michael fra OK. Der indkaldes til møde.  
Måske særskilt hjemmeside fx 7441nu.dk 
 

j) Nydanskere – spis sammen. Birgit m.fl. 
Overskud på 5.000 kr. som forventet. Måske for mange mennesker indblandet i 
planlægningen. Men flere har fundet det interessant med de fremmede kulturelle input. 
Forslag om, at lokalrådet laver spissammen hvert år til byfesten. Indtægten kunne gå til 
stivedligeholdelse. 
Det blev bemærket, at det havde været en stor mundfuld arbejdsmæssigt. 
Næste gang ville det kunne organiseres bedre på grundlag af erfaringerne. 
Der havde nok også være for mange gæster inkl. det løse. 
Evald meddeler Birgit, at lokalrådet lige overvejer, om vi kan lægge os fast på næste år. 

 
 
3. Kondibingo. 

Se rundsendt mail fra Maja Birkkjær. Evald melder tilbage til Maja, at idéen modtages meget 
positivt, men at lokalrådet ikke i sig selv kan stå forudførelsen. Hun opfordres til at forhøre sig 
fx hos løbeklubben. 
 
 

4. Fremtidens lægebetjening i Bording. 
Der har været et indlæg på Facebook. Har nogen lyst til at undersøge, hvordan Kampmanns stop 
– på et fremtidigt tidspunkt – kunne håndteres? Fx erfaringerne fra Borris. Kan der laves et 
lægehus fx i DJSs lokaler? Erik og Evald vil gerne stå på sagen. 

 
 
5. Pressen. 

Hvordan håndteres pressen? Hvordan bliver vi omtalt? 
 

 
6. Møde med Erhvervskontaktudvalget 03.11.2016.  

Mødested går på tur mellem byerne, således at Ejstrupholm og Nr. Snede besøges i år. Men alle 
lokalråd deltager. Udbyttet er mest via de afledte effekter i form af personsammenfald med 
teknik samt fritid. 
Kan kultur-konsulent Carsten Jensen deltage? 

 
 
7. Fremtidige priser. 

Usikkerhed om hvad priserne egentlig hedder. 
Inden næste år træffes der aftale med erhvervsforeningen om prisernes navn og pokalernes / 
diplomernes udformning. 

 
 
8. Kims reviderede hjemmeside. 

Hjemmesiden har fået forbedret sit layout. 
Rushfiles.one skal fremover bruges som fælles arkiv for dokumenter. Kim udsender mail herom 
+ password. 

 
 



 
9. Næste møde. 

Mødedato sat til 26.10.2016 
 
 
10. Eventuelt 

Kulturnat den 14/10 – hvordan får vi Bording med? 
Gavlmaleri på Elmegården? 


