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Afbud fra Jens Karl, Torben og Kim

1. Godkendelse af seneste referat

Referatet blev kort gennemgået og godkendt

2. Nyt fra udvalgene

Trafik

Ny trafiktælling på Klochsvej forventes afholdt i april. Bekræfter den 
seneste trafikmåling er det udvalgets opfattelse, at der er politisk vilje til at 
lave de nødvendige trafikdæmpende foranstaltninger. I den forbindelse vil 
vi søge/foreslå at der etableres en fodgængerovergang, hvor stien fra 
Bakkevænget krydser Klochsvej. Mange børn til og fra skolen og 
idrætsfaciliteterne krydser her Klochsvej.

Udvalget tager kontakt til grundejerforeningerne for Bakkevænget og 
Ådalsvænget for sammen med dem at fremsende en ansøgning til Ikast-
Brande Kommune med henblik på etablering af fortov langs Klochscvej.

Udvalget arbejder videre på en evt. åbning af tidligere lukkede indfaldsveje 
til hovedvej 15 og evt. hastighedsbegrænsning.

Natur

Tilbageslyngning af Bording å og Bodholt bæk med stiforløb er nu klar til at 
blive sendt i høring. Der er afholdt de nødvendige møder med de berørte 
lodsejere og der er afgivet positiv tilsagn herfra. Høringsfristen er på 8 
uger, Herefter 3-4 uger til at behandle evt. indsigelser og dernæst en ny 
høringsrunde på 4 uger. Projektet forventes igangsat efter sommerferien.

Naturstyrelsen har givet tilsagn om kr. 45.000,- til etablering af en sti fra 
rensningsanlæget til Bording Kirkeby. Stiprojektet er nu fuldt finansieret og 
forventes etableret sammen med tilbageslyngningen af Bording å.

Arbejdet med etableringen af en "Planetsti" er fortsat i gang. Desværre får 
vi afslag på vore ansøgninger til diverse fonde. Der foreligger et tilsagn fra 
Ikast-Brande Kommune på kr. 25.000,-. Der sendes en ansøgning til LAG.

Der er afholdt møde med Bording IF, Bording DCH, Bording Rideklub og 
Bording Hallen med henblik på udnyttelsen af af det store fritidsareal jvf. 
lokalplan 225. Det er udvalgets opfattelse at der er fodslag.

Etablering af en BMX cykelbane er nu ved at være en realitet. Placering og 
tilkørselsforhold er blevet behandlet.
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Byudvikling

Projekt "Vision Bording" med Ikast-Brande Kommune og Real Dania har 
udarbejdet et katalog indeholdende alle de forslag som visionsgruppen har 
arbejdet med igennem godt 1 år sammen med allerede igangsatte planer. 
Kataloget skal nu behandles i udvalget forTeknik og Miljø samt i 
Økonomiudvalget. Herefter præsenteres kataloget for Real Dania. 

3. Årsmødet

Årsmødet afholdes i Bording Forsamlingshus den 20. marts 2013. 
Annoncering er iværksat. Mødet afvikles på samme måde som hidtil med, 
at formanden giver et kort indblik i året der er gået samt samt lokalrådets 
formål. Herefter aflægger de enkelte udvalg beretning om de projekter de 
arbejder med.

På valg er Torben Jensen, Carsten Brix og Eddie Sørensen alle modtager 
genvalg.

Eddie sørger for øl og vand.

Erling aftaler arrangementet med forsamlingshuset,

4. Evt.

Mødeplan for resten af året forventes vedtaget umiddelbart efter årsmødet.
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