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Lokalrådsmøde den 13/4 2016 

 

Til stede: Evald, Kaj, Kim, Eddie, Annie, Birgit, Hartvig, Erik 

Fraværende: John 

 

1. Velkomst.  

Dagsorden godkendt. 

 

2. Evaluering af årsforsamling.  

Evt. vedtægtsændring så indkaldelse af årsforsamling behøves ikke at ske i lokale dagblade. 

Stram styring af dagsordenen fungerede fint. 

 

3. Status på aktiviteter/udvalg.  

a) Natur- og Fritidsudvalget  

Lindvig udtræder. 

Der mangler derfor en formand og en person i koordineringsudvalget ang. lokalplanen. 

Der er ifølge kommunen fundet en løsning på fårehold på bla. rideskolens område. 

Eddie fortsætter, ligeledes gør nok de eksterne medlemmer Sven Odgaard og Bent Hulegaard. 

 

b) Hundeskovsudvalget  

Både Carsten Birkkjær og Kirsten Kruse udtræder af udvalget 

Helge Duus er eneste tilbage. 

Projektet afhænger af, at der kan skaffes de cirka 60.000 kr. etablering af hegn koster.  

Kommunen har bevilliget arealet og diverse udstyr samt anlæg af stier. 

Kim prøver at finde listen fra borgermødet over, personer der ville deltage i arbejdet.  

Evt. kontaktes DCH for om de blandt deres medlemmer kender nogle, der vil indgå i 

udvalgsarbejdet. 

Birgit repræsenterer lokalrådet, men sender nok sin mand Erling. 

Eddie vil gerne bidrage med arbejdskraft og i sin kassererfunktion til ansøgning af midler. 

 

c) Byudviklingsudvalget  

Birgit og Evald deltager i byggemøder, indtil selve byggeriet er færdiggjort og det er indviet.  

Herefter stoppet udvalget og erstattes af et Bording Unite(d)-udvalg til videreførelse af 

visionerne. Thomas Vang og Annie udgør indtil videre dette udvalg.  

Der er allerede desuden et særskilt indvielsesudvalg, hvor Lene og Henrik deltager. 
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Tilbagemelding på skatebane-problematikken er modtaget nu. Forklaringen er, at banen - 

uagtet navnet - ikke udelukkende er tiltænkt skatere, men også børn i almindelighed (hvilke 

der nok også er flere af). Der kan ikke ændres på de allerede etablerede paddehatte osv. 

Såfremt der kan findes plads, vil der laves egentlige skaterredskaber også. 

Legehjørnet afventer stadigvæk legepladsinspektørens godkendelse. 

 

d) Væksthusudvalget  

Birgit og Erik har indkaldt til møde 9/5 for at opstarte ”Væksthusets Venner”. Byggeriet 

forventes i bedste fald færdig 1. juli. 

 

e) Trafikudvalget  

Udvalget arbejder videre med multisti til kirkebyen. 

Kaj spurgte, om lokalrådet vil stå for, at lokalrådet bevilliges et driftstilskud og så står for 

driften. Men der blev advaret mod, at lokalrådet påtager sig faste opgaver og ansvaret herfor. 

Dette var den generelle holdning. 

Trafikmåling er gennemført på Bakken. På Østervang kunne der også laves hastighedsmåling, 

hvilket Evald har foreslået kommunen. 

Seneste trafikmåling mangler på hjemmesiden. Kaj sender den. 

Hastighedsdæmpende ”byport” på Klochsvej kommer sandsynligvis i 2016. Midlerne er 

bevilliget. 

Forslag om, at der opsættes 60-km skilt ind mod byen ad Klochsvej, således at hastigheden 

nedsættes gradvist mod byskiltet. 

Kaj og Hartvig udgør trafikudvalget. 

 

f) Udrejsecenter Kærshovedgaard  

Pt. 12 beboere. 

Evald har været til møde som tryghedsambassadør. 

Politiet har oplyst, at det lave antal måske kan skyldes, at personerne jo ikke er 

frihedsberøvede og derfor måske har fået en togbillet, men ikke er mødt op. Annie havde fået 

oplyst, at 50 personer er blevet ”indkaldt”, men heraf er således kun 12 personer mødt op. 

Politiet er meget villige til at møde op til evt. informationsmøder. 

Annie har spurgt, om personerne ville deltage i affaldsindsamlingen på søndag. Meldingen var, 

at de nok ikke havde til sinde at bidrage med det, deres situation taget i betragtning. 

Evald repræsenterer lokalrådet + evt. flere ad hoc. 
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g) Bymarkedsføring, bykalender, velkomstpakke  

Velkomstpakken er godt undervejs i samarbejde med Erhvervsforeningen. Der er indsamlet 

forskelligt fra foreningerne. Carsten har nærmere kendskab herom. Annie og Birgit tager den 

opgave. 

Bykalender kan nok også færdiggøres.  

Bymarkedsføringens status er mere uafklaret. 

 

h) Nydanskere – spis sammen  

Kaj, Birgit og John har aftalt et spis-sammenarrangement med ukrainsk tema. Der afholdes 

møde herom. 

 

4. Konstituering  

Lokalrådet konstituerede sig sådan: 

Formand Evald Asp 

Kasserer Eddie Sørensen 

Sekretær Kim Rune Christensen 

Medlem Kaj Bach Pedersen 

Medlem John Laue 

Medlem Birgit Linaa Pedersen 

Medlem Annie Bech Nielsen 

Suppleant Erik Fink 

Suppleant Hartvig Kviesgaard 

 

5. Møde med de andre lokalråd d. 10. maj.  

Mødet holdes i Bording. Inviteres til 17.30. Vi starter med byvandring i midtbyen – herefter 

middag 18.00 – og møde herefter. Lokalrådet betaler arrangementet. 

 

6. Byfestugen – uge 33  

Birgit sender skabelon for planlægning til hjemmesiden. Lokalrådet skal bidrage med 

arbejdskraft til spis-sammen arrangementet. 

Natur- og fritid vil nok lave en stivandring ad den færdiggjorte sti.  

Erhvervsforeningen og lokalrådet udpeger hver sin enten Humørpris eller Årets Bordinggenser. 

Lokalrådet har et forslag, hvilket Annie kontakter erhvervsforeningen om. 

 

7. Næste møde.  

Torsdag den 16. juni  
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8. Eventuelt 

Intet. 

 

 

 


