
Referat af lokalrådsmøde d. 7. maj kl. 19.00

Til stede: Lindvig, Torben, Evald, Eddie, Lone, Kim, Kaj

1.      Godkendelse/justering af denne dagsorden.

Godkendt uden ændringer.

2.      Evt. bemærkninger til referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

3.      Nyt centrum i Bording.

      1.      Status efter præsentation af de 5 konkurrenceprojekter v. Torben,
               Kim og Evald
Torben samt Janne Hou har deltaget som særlige Bording-repræsentanter i 
udvælgelsesarbejdet med de 5 projekter. Endvidere har Evald og Kim deltaget i en 
følgegruppe, som har holdt et møde ved præsentationen af projekterne.

Budgettet er 16. mio + 4,5 mio modtaget efterfølgende.
Vinderprojekt offentliggøres 23/5 2014. Evald tager kontakt til Jeanette om, at 
offentliggørelsen bør holdes i Bording.
27/5 holdes et symposium, hvor erfaringerne fra projektet skal drøftes.
Evald og Eddie regner med at deltage + evt. Lindvig.

      2.      Den videre proces.
Undervejs i projektet har der været fokus på borgerinddragelse. Det er vigtigt at 
holde fast i interesserede.

      3.      Lokalrådets rolle i det fortsatte arbejde
Evald kontakter Jeanette og Henrik Engedahl om et møde.
Visionsgruppen har været for difus med udskiftning af medlemmer og manglende 
referat af møderne.
Lokalrådet kan bidrage med en koordinerende rolle fx ved lokalplan 225.
Samtidig har lokalrådet som udgangspunkt ingen egeninteresse i projekterne, da de 
ikke repræsenterer enkelte foreninger e.l.

4.      Frivillighedsgrupperne i henhold til ref. fra sidste møde. Kim 

præsenterer sin grovsortering.

Kim uddelte liste med deltagerne samt disses angivne interesseområder.
Vi bør sørge for, at der sker en information til deltagerne.
De enkelte udvalg tager selv kontakt til de relevante personer på listen.
Byplan- og visionsgruppeudvalget + Henrik Engedahl + Jeanette finder projekter at 
gå videre med.

5.      Trafikudvalget. Status og planer i henhold til præsentationen ved 

årsforsamlingen og ref. fra sidste møde.

Åbning af veje mod A15 landevej
   Aflaste Søndergade
   Drosselvej og Sportsvej vil være mest relevante.
   Der er mindre trafik på A15 nu end på Søndergade
   Åbning af Sportsvej vil skabe trafik ved skolen
   Kan busholdeplads flyttes?
   Det besluttedes, at afvente - herunder afklaring af ny bording børnehave.
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Togbomme 
   Togene vil køre gennem byen med 160-180 km/t
   Bommene opgraderes senest i 2018
   Kan sagen rejses politisk? Kristian Pihl Lorentzen / Thomas Jensen
   Engesvang har fælles interesse

Fartdæmpning Klochsvej er sat i bero indtil Realdania-projektet er afklaret.
   Koordinering med hallens renovering af P-plads og kommunen.
   Kan indkørsel flyttes vestpå, så den ikke er ud for gangsti's udmunding?
   Kan der laves lille rundkørsel som fx ved Føtex Ikast?

Cykelsti til Kirkebyen
   Området i den ene af byen er under udvikling med lokalplan 225 og 
   genslyngning af bækkene.
   Pris for cykelsti anslås til 5 mio. kr.
   Forlængelse af fortov til DCH

Transittrafik fra A13 til motorvej
   Klochvej kan gøres besværlig, så den rute ikke er den foretrukne.
   Skiltning mod Herning.

6.      Natur- & fritidsudvalget. Status og planer i henhold til 

præsentationen ved årsforsamlingen og ref. fra sidste møde.

Møde torsdag.
Der arbejdes med planetstiens indvielse i august.
Natursti - adgang indtil endelig sti langs genslynget bæk.
   Der kan muligvis laves adgang fra Bakken.
   Genslyngning af Bording Bæk bliver måske udsat, ligesom der måske
   ikke er midler til det.
Koordineringsudvalg med lokalplan 225.
Hundeskov afventer kommunal hundeskovsstrategi.
Spørg Henrik om budgetvedtagelsen.

7.      Byplan & visionsgruppeudvalg. Status og planer i henhold til 

præsentationen ved årsforsamlingen og ref. fra sidste møde.

Markedsføring - boligsiden.dk som link
Kommunale grunde - link direkte til særskilt side om Bording Nord.
Markedsføring kan være mere generelt om at bosætte sig i Bording.
Lone sender skilteforslag til Kaj, der undersøger pris.
Etablering af flere almeneboliger herunder lokaler for udlejning til lægepraksis, når 
nuværende læge om år pensionerer sig.

8.      Eventuelt og næste møde.

Det blev aftalt, at lokalrådsmøderne fremover skal holdes fra klokken 19 - 21.

Statue ved Bøgely - Evald undersøger status - er det repareret allerede?

Næste møde
Onsdag 25. juni kl. 19 - 21 hos Kaj, Skyggevej 49
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