Ansvarlig

Referat af lokalrådsmøde den 7. marts 2011

Tidsfrist

Til stede: Lone, Eddie, Erling, Jens, Kim, Lindvig, Carsten
Afbud: Ingen
Referent: Kim / Carsten

1. Evaluering af lokalrådets 1. år
Lokalrådets første år har været kendetegnet ved, at struktur skulle lægges fast
- herunder nedsættelsen af udvalg.
Mødehyppighed - cirka 1-1½ måneds mellemrum - vurderes at være passende.
Referat
Forslag om at noteringer til referat oplæses efter hvert punkt på dagsorden.
Kommunikation med pressen
Pressemeddelelser og udtalelser om kontroversielle emner bør rundsendes i
lokalrådet inden udsendelse til pressen.
"Ufarlige" sager kan de enkelte medlemmer af lokalrådet kommentere selv.
Synlighed
Det blev drøftet om lokalrådet er synligt nok, da byens opbakning er nødvendig
for at lokalrådet kan være en troværdig repræsentant for byen.
Carsten/
Lone

Forslag om at uddele flyers fx ved Fakta. Der arbejdes videre hermed, når
vejret bliver bedre til udendørs ophold.
2. Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget
Jernbaneoverskæring
Udvalget har lavet et stort arbejde med trafiksikkerhedes som følge af, at
de nye gennemgående tog kører med 120 km/t gennem Bording.
Jf. avis opstilles muligvis sti-bomme.
Der laves ikke forbedringer ved selve stationen.

Carsten

Opfølgning herpå - herunder togenes fart indtil sikkerhedsforholdene er

Carsten

Konklusionerne ved den foretagne sikkerhedsvurdering indhentes inden

forbedret.
årsforsamling.
Endvidere er der arbejdet med lokalplan nr. 256.
Cykelsti ved A15 kommenteres på opfordring fra natur- & fritidsudvalget.
Natur og fritid
Referat fra udvalgsmøde er udsendt.
Cykel- og gåruter er lavet - der udarbejdes foldere + lægges på internet.
Kim

Ruterne lægges på lokalrådets hejmmeside kort inden årsforsamlingen.
Sti langs Bording Å til kirkebyen er under vejs.
Fælles notat ang. lokalplan 225 ønskes lavet med de relevante foreninger.
Der tænkes lavet en konkurrence om mangler/ideer i områdets tilbud.
Byudvikling
Legeplads ved Sønderborgvej er udskiftet af kommunen.
Fitness-redskaber placeres på området ved skolen.
Grønt område ved fjernvarmeværket er under etablering.
Pensionistforeningen spørges om ideer hertil.
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3. Bording Friluftsbad
Der er afholdt borgermøde med 70-80 fremmødte, hvilket var tilfredsstillende.
En del har allerede skrevet sig på arbejdslister, primært omkring vedligehold,
kiosk og rengøring.
Der blev nedsat en bestyrelse med 6 medlemmer.
Der afholdes overdragelsesmøde fra arbejdsgruppen til den nye bestyrelse.
4. Behandling af lokalplaner
Lokalplan 209.
Lokalrådet drøftede den manglende omtale af området omkring Bording å, det
vurderes, at vi skal presse på for at den rekreative del fortsat bliver
prioriteret i projektet.
Der udarbejdes høringssvar til lokalplanen.
Til høringssvaret tilknyttes en kommentar angående fartsænkning på bakken i
forbindelse med etableringen.
Lokalplanen 256.
Lokalplanen blev drøftet uden indsigelser.
Lokalrådet glæder sig over en udvidelse i erhvervslivet.
5. Planlægning af Årsmødet
Annoncering er sket rettidigt i Herning Folkeblad lørdag den 5. marts.
Der annonceres i Ikast Avis onsdag den 9. marts og igen umiddelbart inden
Erling
Eddie

årsforsamlingen.
Der laves opslag til at ophænge i byens butikker mv.
Opslagene skal indeholde stikord fra årets arbejde.
Rundsendes til kommentering på mail.

Erling

Der tages kontakt til Bordingby.dk for annoncering.

Erling

Pressen inviteres til årsforsamlingen.
Årsforsamlingens afvikling
Erling indleder beretningen - herefter hvert udvalg kort.

Erling

Dirigent - Svend Odgaard spørges
Teknik

Erling

Projektor

Lindvig

PC

Eddie/Kim

Regnskab lægges på hjemmeside senest 14/3

Erling

Byrådspolitikere + suppleanter inviteres ved mail

Carsten

Øl + vand til salg indkøbes

Alle

Mødes til bordopstilling mv. kl. 18.45
6. Evt.
Næste møde aftales ved generalforsamlingen.
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