
 

Bording Lokalråd 
Dagsorden. 
26.10.2016 
19.00 – 21.00 
Bordinghallen 

 

Referat 
 
 

1. Velkomst. v/Evald 
 
Hartvig havde meldt afbud. Annie kom senere. 
Sven Odgaard, Martin Skøtt, Bent Hulegaard deltog også i mødet 
 
 

2. Multistien v/udvalget (Kaj, Martin og Bent) 
 
Linjeføring på nordlig side fra kirkebyen og så kryds af vejen kort før Hestlundvej. Den er drøftet 
med og godkendt af teknisk forvaltning i hovedtræk. God dialog med kommunens tekniske område. 
 
Tilskud fra TMU-pulje og LAG i alt 1.000.000 kr. er bevilliget. 
 
Der har tidligere været nævnt en pris på 5,2 mio. kr. (for år tilbage). Selve vejen estimeres nu af 
udvalget til en anlægspris på 1,8 mio. kr. 
 
Stien tænkes etableret som en privat etableret sti men på kommunalt ejet jord. Driften af et privat 
stilaug. Budget til årligt drift 10-15.000 kr., som tænkes skaffet via lokale foreninger. Der er efter 
udvalgets opfattelse ikke krav om snerydning / saltning? 
 
Lokalrådet står ansvarlig for etableringen. Stilauget for den efterfølgende drift.  
 
Lokalrådets juridiske ansvar for projektet blev drøftet. Projektrisikoen er hos lokalrådet, lokalrådets 
bestyrelse har et bestyrelsesansvar - derfor bør projektet været grundigst muligt undersøgt. 
 
Risikoen for at licitationen ikke holder blev påpeget. 
 
Det blev oplyst, at budgettet for vejanlæg var baseret på entreprenørs tilbud. Andre poster er 
skønnede. 
 
Der indhentes yderligere 2 nye uafhængige tilbud. 
 
Det blev oplyst, at der ikke vil være omkostninger til forarbejdet udover, hvad der kan dækkes af de 
bevilligede 25.000 kr. 
 
Konklusionen blev: Lokalrådet bakker op om projektet og afventer yderligere forudsætningernes 
opfyldelse i form af erhvervelse af jord, finansiering, kommunens politiske godkendelse samt 
etablering af stilaug før endelig beslutning om igangsætning træffes af lokalrådet. Udvalget 
forventede, at forudsætningerne ville være opfyldt omkring marts 2017. 
 
 



3. Økonomien v/kassereren 
 
Broprojekt har udgifter for 222.000 kr., og vi har likviditet for 178.000 kr. Bevilliget overtræk på 
50.000 kr. fra Den Jyske Sparekasse. Kassereren oplyste, at projektet stadig er (mere end) fuldt 
finansieret, og at der derfor kun er tale om et midlertidigt likviditetsbehov. Årsagen er primært, at 
tinglysningen mod forventning ikke er gennemført endnu. 
 
 

4. Status på aktiviteter/udvalg. 
a) Natur- og Fritidsudvalget. v/Eddie og Evald 

Referat er udsendt. 
Planetstien bliver flittigt brugt. Sven Odgaard viser rundt. Der er lavet folder. 
Kommunen har lavet folder om sti langs den genslyngede å/bæk. 
Nye stier er under planlægning. Mere herom senere.  
 

b) Hundeskovsudvalget. v/Birgit 
Grønt lys fra kommunen. Kommunen har planeret osv. Madpakkehus kræver byggetilladelse. 
Finansieringen er på plads til materialer.  
 

c) Byudviklingsudvalget. v/Evald 
Forhøjelse af vejen ved Vestervang afventer arkitektfirmaet.  
 

d) Byfornyelse og hvad så? v/Annie. 
Tilbagemelding i januar 2017. Annie og Thomas Vang er i udvalget. 
 

e) Væksthusudvalget. v/Birgit og Erik 
Asfalt afventer. 
Birgit og Erik har været på skolen sammen med udskolingen. Tilbud om at deltage i udvalget. 2 
lærere ville prøve at finde en håndfuld elever til på tirsdag. 
 
Mange spørgsmål er stillet til kommunen. Afventer besvarelse. Afventer kontrakten/aftale med 
kommunen. Lokalrådet har hele tiden beskrevet sin rolle som ”Medvirkende til…”. Automatisk 
låsesystem er taget ud af projektet uden at orientere lokalrådet. Generelt har kommunen ikke 
orienteret lokalrådet. 
 
Cirka 20 personer er tilmeldt til stiftende møde i Væksthusets Venner. 
 
Planet-apparatet er blevet ødelagt. Der er ingen forsikring, der dækker. Udgiften er 5.000 kr. 
Hvordan de skaffes, er uafklaret.  
 

f) Trafikudvalget. v/Kaj og Hartvig 
Cykelbane på Østervang er parkeret indtil videre. 
Trafiktællinger er undervejs. 
Sikker overgang ved hallen er etableret. Der laves p-pladser på midten af området. Græsarealet 
spærres til brug kun ved ekstraordinært behov ved arrangementer. 
 

g) Udrejsecenter Kærshovedgaard. v/John  
Der er kommer cirka en håndfuld på tålt ophold. Cirka 50 personer i alt. Værksteder er i gang. 
Møde som tryghedsambassadør 15. november. Måske kan John deltage. 
 

h) Velkomstpakke. v/Annie og Birgit 
Fungerer. 



 
i) Bykalender. v/ Kim og Eddie 

Kultunauten måske. Vi arbejder videre. Kim kontakter Henrik fra Engesvang. 
 

5. Fremtidens lægebetjening i Bording. 
Kampmann kommer i lokalhistorisk forening i kommende tid. Måske kommer der nyt der. 
 
 

6. Pressen. 
Der har været fin pressedækning bla. af åbning byfornyelse. 
 
 

7. Møde med Erhvervskontaktudvalget 03.11.2016.  
Evald noterede deltagerne og ville fremsende ønske om at møde nogle af de ny ansatte/omrokerede 
bla. Flemming Storgaard. 
 
 

8. Orienteringsemner 
Solvejs donation tænkes realiseret til foråret i form af en kunstnerisk udformet bænk. Der søges om 
tilladelse til placering. Birgit og Evald koordinerer, hvem der søger. 
 
Stationsbygningen – der arbejdes med forskellige muligheder. 
 
Kulturnat – næste år byder vi ind med mere. 
 
Turistforening sættes på til næste gang v/Annie. Skal vi være medlem 
 
John har været med til at lave en app, der via gps kan give info om seværdigheder i området.  
 
 

9. Næste møde 
 
Torsdag 12/1 2017 
 
 

10. Eventuelt 
 
Spissammen – er det noget? Næste gang uden udenfrakommende assistance. Det blev vedtaget, at 
lokalrådet byder ind med en aften i 2017.  
 
Prøv kløverstien i Engesvang. 
 
Rush-files – internetbaseret dokumentarkiv. Birgit har brugt den. Husk at bruge den. 
 


