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Lokalrådsmøde 

Tirsdag den 19. januar 2016 

 

Tilstede: Evald, Kaj, Birgit, Eddie, Kim, Carsten, Lindvig 

Afbud: John, Erik 

 

1) Velkomst. V. fmd 

Velkommen. 

 

2)  Bemærkninger til seneste referat. 

Ingen bemærkninger. 

 

3)  Modtagelsescenter Kærshovedgård. Evald. Borgermødet d. 03.02 og lokalrådets involvering. 

Lokalrådet er inviteret til et formøde. Vi har jo ikke et ansvar/indflydelse på selve sagen, men møder gerne 

op til formødet. Hvad er lokalrådets rolle egentlig i den sammenhæng? 

Balancegang. Men vigtigt vi er med.  Orientering. Kærshovedgaard-centret er særligt som følge af 

personerne (afviste og tålte). Vi kan bringe evt. problemer videre overfor myndighederne. 

I formødet deltager: Birgit, Erik, Evald, Eddie, Kaj 

 

4) Bymarkedsføring. Evald m. fl. Status efter et par møder. 

Mange elementer i spil. Muleposer til tilflyttere – er det også nogle, der skal forhandles? Overskud kan evt. 

bruges til finansiering af bykalender. Men kun hvis de kommer ud over bygrænsen, giver det 

markedsføring. 

Hvilken rolle kan bordingby.dk have fremover? Det er ikke rimeligt overfor Anita, at hun står alene. 

Nyt møde den 25/1. Annonceres på facebook.  

 

5) Tilflyttermappe. Evald m. fl. Status efter et par møde. 

Der er holdt flere møder med erhvervsforening og efterfølgende foreninger, erhvervsdrivende, borgere. 

Der er taget kontakt til foreningerne og erhvervsdrivende. 6-7 foreninger har meldt tilbage med tilbud. 

Nogle erhvervsdrivende er også vendt positivt tilbage 

Der laves også en folder med tekst og henvisninger bordingby.dk for info om enkelte foreninger. 

Det hele samles i en mulepose. Uddeles fra hallen og skolen sammen med den officielle fra kommunen. 

Cirka 1/5 2016 vil projektet nok være færdig. 
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6) Bykalender. Carsten m. fl. Har tilknytning til pkt. 3 og 4, men samtidig en selvstændig del.  

Engesvangs’ kalender er blevet præsenteret. Virker fint til formålet. Budget 10.000 kr. til etablering? Ligger 

i wordpress. 

Hvordan afgrænses overfor fx erhvervsdrivendes reklame og væsentligt/uvæsentligt? 

Hvem kan være administrator? Brugen af den nuværende kalender er for dårlig. 

3 personer i udvalg arbejder med projektet – fremlægges på årsforsamling + erhvervsforeningens 

generalforsamling. 

Indlæg lægges op af administrator, men forening kan få uddannet en person til at kunne lægge indlæg op 

selv. 

Ikast Avis – Temaudgave om Bording. 

I forbindelse med byfornyelsen. Indhold dels reklame dels journalistisk. 

Vi er blevet kontaktet for at hjælpe med kontakter. 

 

7) Natur- og Fritidsudvalget. Lindvig Status.  

Færdiggørelse af trampesti/natursti – langs cykelbane og å-forløbene. 

Forhåbentlig færdig til når kommunen vil markere å-genslyngningerne. 

Ifølge lokalplan kan der lægges ”befæstet sti” i form af mere fast belægning. På længere sigt kunne ønsket 

være belysning (solceller) af en del af stien. Der er søgt LAG om finansiering af forprojekt i den forbindelse - 

budget 25.000 kr. 

Der er af XL-byg blevet sponsoreret trådnet til skridsikring af træbroer. 

Betaling af glæsslåning cirka 3.500 kr. årligt – skal lokalrådet anskaffe en plænetraktor? Men kan vi passe 

den ordentligt? Vil lokalrådet finansiere den løbende udgift? Pas på der ikke påtages for mange faste 

driftsudgifter. Kan der etableres et frivilligt korps af glæsslåere? Indtil videre bevilliges finansiering af 

yderligere en glæsslåningssæson. 

Ansøgning sendt til etablering af spang (board-walk) ved Neptun under ”Grøn ordning” (vindmøllepuljen). 

Budget 60.000 kr. 

Strøtanke om udsætning af kalv på det indhegnede græsningsareal ved Bodholt Bæk – til senere slagtning 

ved byfest? EU tilskud gives til afgræsning. 

 

8) Hundeskovsudvalg. Carsten Status.  

Der er ikke modtaget tilbagemelding fra kommunen – det har ikke være med på møde endnu. 

Så det afventes. 

På internettet er der fremkommet personer, der gerne vil hjælpe. 
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9) Trafikudvalget. Kaj Status. På sidste møde blev nævnt et møde mellem lokale politikere, 

lokalrådet og Bording KB. Hvad kom der ud af det?  

Ansøgning om 2minus1 vej til kirkebyen er ikke imødekommet. Derfor stærkt ønske om aktivitetssti. Der er 

sendt ansøgning til LAG om forprojekt på vegne af det særskilte udvalg, hvor lokalrådet er repræsenteret. 

Der er holdt møde med teknisk udvalg, og de var positive. Kommunen skal overtage jorden fra lodsejerne, 

og så søges der finansiering uden om kommunen. 

En aktivitetssti er en kombineret gå- og cykelsti med belysning, som ikke er omfattet af krav som cykelsti. 

Der er taget kontakt til fagpersoner, der før har etableret lignende stier. 

Stien kan med fordel laves af beton i stedet for asfalt af hensyn til holdbarhed overfor ukrudt. 

Der er indhentet overslagspriser på etablering af de 2,2 kilometer. Lodsejerne er kontaktet og har været 

positive.  

Busforbindelser. 

Busforbindelser til Bording reduceres. Der laves ikke holdepladser for busserne på den nye rutebilstation. 

Det bør være sådan, at byens holdeplads for busser er på rutebilstation. Hvordan skal cykler for eksempel 

placeres ved de foreslåede stoppesteder? Evald arbejder videre med det og har ansøgt om passager-

oversigter, således at der kan gives høringssvar. 

 

10) Nydanskere. John. Status og herunder kommende aktiviteter.  

Kun 1 person tilmeldt til næste arrangement den 26/1 2016. Der skal presses på for at få flere med – bl.a. 

de personer, som var med ved første møde. Udvalget tager aktion herpå. Spis-sammen arrangement efter 

sommerferien fastholdes. 

 

11) Byudviklingsudvalg. Evald. Div. vedrørende byfornyelsen v. Evald Byfornyelsen og hvad så med 

resten af Bording United? Evt. indledende tanker til forelæggelse ved årsforsamlingen.  

Evald deltager fast i byggemøderne. Der opstår mange punkter, som måske ikke er helt gennemtænkte. 

Eksempelvis skaterbanen – kommunen er i kontakt med arkitektfirma herom. Forklaringen er måske, at det 

ikke kun er et skaterområde. Men Evald holder fast i at få en grundig/fornuftig forklaring. 

Lege/klatrehjørnet afventer godkendelse, før det bliver frigivet. 

Evald har undersøgt om Bakkenudkørslen ikke kan laves mere vinkelret på Klochsvej. Det kan det ikke. 

Hvad med resten af idéerne i Bording United-projektet? Kan emnet rummes på årsforsamlingen? Måske 

bare finde personer, der vil udgøre et nyt ”blad” i udvalgsblomsten under lokalrådet.
 

 

12) Væksthusudvalget. Birgit Status – hvis tegningsudkast kan medbringes, vil det være godt  

Birgit har holdt møde med kommunen. Der er kommet nyt arkitektfirma på del-projektet. Birgit fremlage 

tegninger.  

Den bliver sort. Aflåst teknikrum ellers åbent i fællesområdet – måske natlukning.  

Enighed om, at de foreløbige tegninger så fine ud. 
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13) Kassereren. Eddie Status samt strategi mht. anvendelse af formuen jf. sidste møde  

Projektregnskabet for natursti lukkes, fordi det sidste tilskud er modtaget. Projektet har givet et overskud, 

hvilket henføres til værdien af eget arbejde og særskilte tilskud. 

Har vi idéer til at anvende formuen aktivt? Det er nødvendig, at have en egenkapital til midlertidig 

finansiering af fx LAG-projekter. 

Hundeskov kan fx kræve en delfinansiering. Spis-sammen arrangement. Markering af afslutningen af 

byfornyelsen. Evald kontakter kommunen for undersøgelse af, hvordan kommunen tænker det markeret. 

Betaling af en af priserne til byfesten. 

Overvej til næste gang hvilke formål, formuen evt. kan bruges aktivt til. 

 

14) Orienteringsemner.  

Eddie deltog i et møde på rideskolen.  

Rideskolen vil gerne være en lille lokalt forankret rideskole for alle aldre. 

Der er behov for renovering af bygninger for 2,8 mio. kr. 

Har lokalrådet en rolle? – nej ikke en udførende rolle, så deltagelse er kun på orienteringsplan. 

 

Evald deltog i et møde angående placering af ny børnehave.  

3 placeringsmuligheder: 1) i det gamle anlæg (Bodholtsplaceringen) 2) Ved bag hegnet + Engedal 

(Herningvejsløsningen) 3) I forlængelse af Borgergade og del af boldbane (Borgergadeløsningen). 

Umiddelbar stemning for løsning 1 på mødet og i lokalrådet. 

 

15) Næste møde.  

Tirsdag den 1. marts 2016. 

 

16) Eventuelt. 

Ingen punkter. 


