Ansvarlig

Referat af lokalrådsmøde den 8. februar 2010

Tidsfrist

Til stede: Carsten, Eddie, Erling, Jens, Kim, Lindvig, Lone
Referent: Kim
0. Indledning
Erling orienterede om de tanker arbejdsgruppen til opstart af lokalrådet havde gjort sig.

1. Vedtægterne underskrives
Vedtægterne er blevet underskrevet af dirigenten på den stiftende årsforsamling.

2. Konstituering
Lokalrådet konstituerede sig som følger:
Formand: Erling Poulsen
Kasserer: Eddie Sørensen
Sekretær: Kim Rune Christensen
Ved lodtrækning blev det afgjort, at følgende personer er på valg i 2011:
Lone Jaszczak, Eddie Sørensen og Carsten Brix.

3. Hvordan vil vi arbejde?
Der forventes afholdt cirka 1 månedligt møde i opstartsfasen.
Af hensyn til effektiviteten bør der nedsættes et antal arbejdsudvalg, eksempelvis:
- Trafik
- Byudvikling
- Sport- og fritid
- Natur
Alle

Lokalrådet overvejer hvilke udvalg, der skal nedsættes.

Inden
næste møde

Vi skal have bygget lokalrådet op, herunder samlet kompetencer og viden om Bording og
omegn.
Lindvig

Det blev foreslået at lave en oversigt, der beskriver lokalområdet herunder

Forslag

naturarealer mv.

til næste
møde

Vi skal holde et højt internt informationsniveau - især ved kontakt til avis e.l., hvor man
udtaler sig på lokalrådets vegne. Som udgangspunkt bør det være formanden, som udtaler
sig.
Materiale, som skal sendes til eksterne parter, bør rundsendes internt via mail forinden.

4. Aktuelle emner
Frekvensen for togafgange
Carsten

10-02-2010

Arriva påtænker at nedsætte frekvensen fra ½-time til en gang hver time.

Inden

Der tages kontakt til lokalrådet i Engesvang for at få informationer.

næste møde
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Legepladser

Lone
Lone

Kommunen har besluttet, at kun 1 af Bordings nuværende 2 legepladser vil blive
vedligeholdt fremover.
Lokalrådet har modtaget brev fra byens dagplejere, der foretrækker den lille legeplads bag
Solhjem.
Byrådets dagsorden hvor beslutningen er truffet indhentes
Det undersøges, om græsslåning og forsikring fortsat vil blive foretaget af kommunen også
for den fravalgte legeplads.
Øvrige interessenter spørges:

Inden
næste møde

Erling

- nærliggende grundejere

Inden

Kim

- børnehaver

næste møde

5. Kontakt til foreninger/institutioner
Foreninger, institutioner og grundejerforeninger inviteres til møde den 15. marts kl. 19.00 20.30 i Bording Hallen.
Kim

Indledende mail rundsendes til ovenstående med information om dato mv.

Inden 1 uge

Kim

Invitation sendes cirka 14 dage før mødet. Forslag udarbejdes.

Senest

Invitationen forsynes med felter, som foreningerne mv. kan udfylde med faktaoplysninger.

1/3

Inden mødet foretages telefonopringning til ovenstående.
Det blev foreslået, at hver forening mv. får en fast kontaktperson i lokalrådet.

6. Kontakt til politikere
Lokalpolitikere indkaldes til møde senere, når arbejdet er kommet i gang. Lokalområdet har
4 byrådsmedlemmer.
Carsten

Det undersøges, om lokalrådet kan oprettes som automatisk høringspart hos

Inden

kommunen.

næste møde

7. Kan suppleanterne inddrages i arbejdet?
Som udgangspunkt skal suppleanterne ikke med til lokalrådsmøderne, da antallet af
personer bliver for stort. Det vil være naturligt, at indbyde suppleanterne til at deltage i de
fremtidige arbejdsudvalg.

8. Evt.
Kim

Vi skal forsøge at få links til hjemmesiden fra andre relevante hjemmesider.

Inden
næste møde

Lone

Fotografering af lokalrådets medlemmer på næste møde.

Næste møde

Næste møde: mandag 8/3 kl. 19.30 i Den Jyske Sparekasse

10-02-2010
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