Referat af lokalrådsmøde d. 25. juni kl. 19 - 21 hos Kaj, Skyggevej 49
Til stede: Lindvig, Torben, Evald, Eddie, Lone, Kaj

1. Dagsorden godkendt.
2. Evt. bemærkninger til referat fra sidste møde.
Skulpturen på hjørnet af Bredgade og Borgergade er repareret.
3. Fotografering med henblik på hjemmesiden.
Ok.
4. Nyt centrum i Bording.
1.
Vinderprojektet. Torben, som har været med i juryen mv. præsenterer
hovedelementerne i projektet – herunder den fortsatte dialogproces.
2.
Torben, Eddie og Evald deltog i et symposium d. 27. maj. Resumé fra dette.
3.
Nyt arr. i eftersommeren. Nærmere om dette.
4.
Lokalrådets rolle i det fortsatte arbejde med Nyt Centrum i Bording er fortsat
uafklaret.
5. Økonomi herunder anlæg af natursti
Natursti – Vi har måske et finansieringsproblem, hvis ikke LAG-midlerne kan
udbetales inden regningen er betalt. Ellers er finansieringen på plads.
Planetsti – Finansieringen er på plads.
Der er bestilt bord/bænke.
6. Trafikudvalget.
Status og planer i henhold til ref. Fra sidste møde.
Der blev holdt møde med Ikast-Brande Kommune, Drift & Anlæg (Lene Hoffmann &
Lene Krogh) den 10-06-2014. Fra Lokalrådet deltog Lindvig og Lone
Jernbane overskæringen – Det er en del af projekt Ny Bording, hvorfor
Lokalrådet i første omgang ikke skal gøre noget. Kommunen vender tilbage, hvis
der er behov for at Lokalrådet skal forsøge at gå den politiske vej. Der er afsat
(nogen) penge til at ændre overskæringen, men det vil forsat kræve godkendelse
hos Banedanmark. Trafikudvalget afventer.
Fornyelse af hallens p-plads/byport/cykelsti på hallens p-plads –
Lokalrådets ønske om at tænke projektet sammen og få lavet noget trafiksikkert
blev drøftet. Trafikudvalget arbejder videre.
Cykelsti mellem Bording og Bording Kirkeby, langs Klochsvej, evt. en
mulighed for at fartdæmpe Klochsvej, således at der ikke er behov for en cykelsti –
Kommunen kendte godt til ønsket, men der er ikke noget aktuelt omkring en
cykelsti. 2 minus 1-vej, kan måske være en mulighed, men der er 2 kurver, hvor
det vil være for farligt. Trafikudvalget arbejder videre.
Klochsvej 58-62, kan det stykkes lukkes for gennemkørsel – ud for
medborgerhuset – Der stilles krav om en vendeplads og det vil kommunen
umiddelbart ikke bekoste. Umiddelbart er det heller ikke en mulighed at sætte et
skilt op med gennemkørsel forbudt, da politiet ikke vil godkende det. Trafikudvalget
gør ikke yderligere.
Åbning af veje ud til den gamle A15, er der nogen af dem der kan åbnes?
Der er ikke længere så meget trafik, men der er mulighed for at man kan køre
stærkt. Åbning af Sportsvej afhænger af evt. ny daginstitution. Hvis nogen af vejen
skal åbnes, skal det etableres kanaliseringsanlæg, hvilket vil fordyre projektet
væsentligt. Trafikudvalget gør ikke yderligere.
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Sønderborgvej – der bør kigges på fartdæmpning.

Der har for nylig været trafiktælling på Vestervang, Klochsvej og Søndergade.
Trafiktællingen på Vestervang skal bruges i forhold til Projekt Bording og der er ikke
talt for cykler.
6. Natur- & fritidsudvalget.
Status og planer i henhold til referat og udsendt orientering.
Kan det være en idé, at der bliver etableret en sti fra Bakken til Firhuse?
Umiddelbart er der ikke tinglyst nogen vejadgang hele vejen.
Planeter og borde/bænke skal opsættes.
Græsset gror for godt på naturstien.
1. september 2014 er der inviteret til koordineringsmøde mellem brugerne af
fritidsområdet (lokalplan nr. 225)
7. Byplan & visionsgruppeudvalg. Status og planer.
·
Boligsiden er aktiv på vores hjemmeside.
·
Link til kommunal grundsalg i Bording er kommet på.
·
Lone og Kaj påtog sig en lille opgave vedr. evt. skiltning med henblik på
yderligere markedsføring af byen/området
8. Stand ved byfesten.
Hvad og hvem?
På næste møde, aftales nærmere.
9. Eventuelt og næste møde.
Møde med Erhvervskontaktudvalget 17. september 2014 kl. 17.00 på rådhuset i
Ikast.
Punkter der ønskes drøftet på efterfølgende møder, bedes tilsendt formanden
senest 1 uge før møde.
Næste møde: 12. august 2014 kl. 19.00 hos Evald. Tema: Byfest-stand.
Alm. møde: 3. september 2014 kl. 19.00 hos Lindvig, Bakkevænget 2. Møde forud
for møde med Erhvervskontaktudvalget.
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