Lokalrådsmøde
Tirsdag den 25. august

Tilstede: Evald, Kaj, John, Birgit, Eddie, Erik, Kim
Afbud: Carsten, Lindvig, Maria

1. Velkomst v. formanden
Punkter til dagsorden er meget velkomne.

2. Bemærkninger til seneste referat.
Ingen.

3. Møde med Erhvervskontaktudvalget d. 17. september.
Kim, Kaj, Eddie, Evald deltager
Indbydelse til mødet videresendt som selvstændig mail.
Evald har sendt brev til kommunen med 2 eksempler, hvor bedre kommunikationen fra kommunen
kunne have imødegået misforståelser blandt borgerne i byen. Lokalrådet kan videreformidle
informationer fx via Vision Bording Facebook-side o.a.

4. Status på kontakt til nydanskere i området. v/ Birgit, Kaj og John
Kaj har forsøgt at få kontakt til et par i Bording Kirkeby. Men der skal fares med lempe. Birgit tager
kontakt til rumænsk par på sin gade. Birgit vil forsøge med frisøren. Landbrugsmedhjælpere vil
måske gerne deltage – John har kontakt til landmand. Evald tager kontakt til en person, der
tilfældigvis har henvendt sig til ham ang. stationsbygningen.
En start kunne være at få fx 5 nydanskere blandt ovenstående til et indledende møde – benævnt
kulturmøde. Mandag den 5. oktober kl. 19 i mødelokalet i hallen blev valgt.
Kan der være en sprogbarriere? Den gode vilje vil bære igennem på engelsk.

5. Hvordan skal vore veje og grønne områder holdes?
Se linket: https://www.ikast-brande.dk/borger/trafik-og-veje/veje-og-groenne-omraader-skriv-dinmening. Er der noget, vi som lokalråd skal kommentere?
De nærmere forhold vedrørende lokale biavleres behov for vejkantsblomster ved den nuværende
klipninghyppighed blev drøftet. Er der imidlertid en dræbersneglsproblematik ved manglende
klipning? Besparelse ved ikke at slå vejkanten / reducere antal slåninger.
Ifølge kommunens kort er kun Bredgade på højeste driftsklasse A (benævnt forhaven). Når
byfornyelsen er færdig, må dette område nødvendigvis udvides – især pga. de mange nye træer.
Dette påpeges over for kommunen af Evald som høringsvar.
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6. Natur- og Fritidsudvalget.
a. Status på stiprojekterne
Der er holdt møde med Henrik (formand teknik- og miljø) og Ib (formand spildevandsselskabet)
ang. naturstien, som er blevet meget ujævn efter genslyngning af å. Kommunen er ikke længere
villig til at lave stier i forbindelse med den genslyngede å. Såfremt lokalrådet skulle lave disse, er
der dels det maskinelle/ økonomiske og dels at få lov under hensyn til, at der ikke må ske
jordbearbejdelse.
Der ønskes sti fra pumpestation – nb hegnsproblematik. Senere holdes møde om lokalplan 225 og
sti langs hundeklub og til hjørnet af området med kommune og de enkelte interessenter i området.
Naturstien er noget svært tilgængelig, og stiens forløb er ikke altid helt logisk. Men der arbejdes
herpå. Nærmere om naturstien bør gennemgås på et senere møde af hensyn til de nye medlemmer
af lokalrådet.
Underføring under jernbanen til vestskoven er vanskeligt opnåeligt som følge af vanddyrenes
bevægelsesfrihed. Men der er ikke modtaget egentligt svar herpå fra kommunen.

7. Hundeskovsudvalg.
Intet nyt.

8. Trafikudvalget.
a. Hastighedsdæmpning Klocksvej mv.
Evald orienterede fra mødet i teknik- og miljø.
Bording Kirkeby er lokalt meget opsat for at få etableret cykelsti – måske ved egen kraft. Men nb
lovkrav skal selvsagt overholdes og kan det lade sig gøre med egen finansiering?
9. Byudviklingsudvalg.
a. Byfornyelsesprojektet – sidste nyt. pkt. på møde i TMU d. 25.08. Se dagsorden.
Licitationen er afsluttet til det budgetterede.
Der henvises til orienteringen på dagsorden for teknik- og miljøudvalg.
Væksthuset ser ud til at blive gennemført, uagtet at det er blevet noget dyrere.
Kommunikationen fra kommunen har ikke været optimal i den afsluttende fase.
Det må forventes, at der kommer info om projektets praktiske gennemførelse og info om ”første
spadestik”.
b. Evaluering byfest
Der var pænt antal henvendelser. Uddeling af årets bordinggenser og humørprisen forløb fint.
c. Bymarkedsføring/velkomst nye borgere i byen. Møde m. Erhvervsforeningen
Velkomstpakke + pulje.
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Afventer at erhvervsforeningen indkalder til et møde. Evald har presset på.
10. Væksthusudvalget.
Birgit sender brev til kommunen om, at vi gerne vil på banen. De nærmere tekniske detaljer kendes
ikke.

11. Kassereren.
Afventer LAG for tilskud til afholdte udgifter.

12. Orienteringsemner.
Nr. Snede er i gang med sammenlægning af lokalråd og erhvervsforening.
Skal lokalrådets vedtægter og organisering tages op til overvejelse? De 4 lokalråd i kommunen er
organiseret på forskellige måder. Evald sætter punktet på ved et senere møde.

13. Næste møde.
En af dagene 26., 27., 28. oktober efter nærmere aftale med Lindvig og Carsten.
Bem. efterfølgende blev datoen 28. oktober valgt

14. Eventuelt.
Intet.

Kim Rune Christensen, referent
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