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Referat af årsforsamling den 26. marts 2014 

 

 

0. Velkomst v/Torben 

 Formanden for lokalrådet Torben Jensen bød velkommen. Forsamlingen talte cirka 15 

personer. 

 

Dagsorden som anført i vedtægterne. 

 

1.  Valg af dirigent 

 Svend Odgaard blev valgt til dirigent. 

 Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsforsamlingen den 5. marts var 

blevet lovligt indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.  

   

2.  Valg af stemmetællere 

 Erik Fink og Hartvig blev valgt. 

  

3. Lokalrådets beretning om det forløbne år 

 Lokalrådets formand Torben Jensen fortalte overordnet om årets udvikling i Bording, 

hvor lokalrådet havde været mere eller mindre involveret i: Cykelbane, udstykninger 

Bording Nord, motionscenter, planetsti, ansøgning om hundeskov, mulighed for 

overtagelse af stationsbygning, fotografering af borgerne. Begivenhederne havde givet 

Bording megen omtale i årets løb. Også rotterne og problematikken om halvbommene 

ved togoverskæringen havde givet omtale. 

  

 Ved seneste borgermøde i forsamlingshuset havde 53 frivillige borgerne meldt sig til at 

bidrage eller følge med i visionsprojekter for byen. 

 

 Real Dania-projektet nærmer sig en milepæl, da der den 23/5 offentliggøres det valgte 

projekt for byfornyelsen. Projektet følges af en følgegruppe på 25 personer. 

 

 Lokalrådets/byens kommende projekter er bla.: 

� Togoverskæringen 

� Bording Nord 

� Cykel- og motionssti 

� Rideskolens renovering 

� Samling af Bording børnehaven 
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� Dagligvare butik forhåbentlig 

 Herefter fik de 3 nedsatte udvalg ordet. 

  

 Trafikudvalget (Carsten Brix og Torben Jensen) 

 Udvalget har bla. arbejdet med: 

� Cykelbaner langs landevej 

� Hastigheden Klocksvej – herunder trafikmåling og fartdæmpning som bevilliget af 

byrådet cirka 580 tkr. 

� Cykelsti til kirkebyen 

� Togoverskæringen – det er lovligt for togene at køre 160-180 km/t gennem byen, 

uagtet at der kun er halvbomme. 

� Fartdæmpning ved Bording Nord / Bakken 

 

 Natur- & fritidsudvalget (Lindvig Osmundsen, Eddie Sørensen og indsupplerede) 

 Udvalget har bla. arbejdet med: 

 Lindvig: 

� Sol & planetsti 

� Natursti og genslyngning af Bodholt Bæk og Bording Å 

� Ansøgning kommunen om hundeskov, hvilket har bevirket, at kommunen er i færd 

med at udarbejde en strategi for hundeskove i kommunen. 

� Lokalplan 225 ved fritidsområdet (fodbold, hundeklub, rideklub, cykelbane). Der er 

holdt møder med kommunen og vil blive nedsat et koordineringsudvalg for områdets 

interessenter. Til brug for adgangen til cykelbanen er der anlagt en bilvej. Vejen er 

anlagt i enighed mellem cykelklub, rideklub og fodboldklub. 

 

Svend Odgaard om planetsti: 

� Det har været et langt arbejde 

� Solen i form af kunstværket ”Strålen” er indviet. Mange mennesker til indvielsen. 

Kunstværket er sponsoreret af Bording Vandværk ifbm deres jubilæum. 

� I løbet af sommeren opsættes planeterne på granitsokler. 

� Yderste planet Neptun sættes i Bording Kirkeby. 

� Der er indvielse onsdag den 13/8 kl. 16 og 19 ved astrofysiker Hans Kjeldsen 

� Elever på skolen laver foldere og infotavler. 

 

Bent Hulegaard Jensen om naturstien: 

� Stien starter ved Bodholt Bæk – indtil genslyngningen af bækken er færdiggjort 

mangler der midlertidigt en adgangsvej til stiens start. 

� Stien slutter ved kirkebyen. 
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� Fotos fra ruten blev vist. 

� Genslyngning af Bording Å og Bodholt Bæk påbegyndet sandsynligvis oktober ’14. 

Herefter kan der laves et sammenhængende stisystem. Der arbejdes med om der kan 

laves en underførelse vedjernbanen sammen med Bodholt bæk. 

� Kirkebyens borgerforening er meget interesseret i projektet og også cykelsti til 

kirkebyen. 

 

 Byudviklingsudvalget (Jens Karl Jensen) 

 Udvalget har bla. arbejdet med: 

� Bording Nord. Byggegrunde på 900-1100 m2 sælges for 450 – 550 tkr. Muligheder 

for reklame for udstykningen. 

� Stationsbygningen kan overtages for 1 kr. – men hvad kan den bruges til? 

Herudover har man fulgt med i at: 

� Areal på markvænget er blevet ryddet – udlagt til boliger ifølge lokalplan. 

� Der er etableret lidt mere erhverv på Fabriksvej bla. bilhandel. 

 

4.  Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år 

 Foreningens kasserer, Eddie Sørensen, gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 

5.045,97 kr. og en egenkapital på 18.910,42. Der er indregnet et tilgodehavende på 

60.000 kr., som er bevilliget af LAG & Grønne pulje. Der henvises til det på hjemmesiden 

offentliggjorte regnskab. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

  

5.  Aktuelle emner til debat 

 Følgende emner blev debatteret: 

� Kommende projekt i byen: ”Kunsten i bevægelse”. 4 kunstnere vil i september 

producere kunst til lokalsamfundet. Der skal findes sponsorer til materialer og 

arbejdskraft. 

� 3 lag af kunstværket foran Bøgely er stjålet. Kunstner vil gerne selv udbedre skaden. 

Det var meningen, at kunstværket skulle have stået i vand, men da bassinet ikke er 

tæt, sker det ikke. I stedet foreslås der indkøbt sorte granit skærver. Udgiften til 

begge dele anslås af kunstneren til i alt 2.000 – 3.000 kr. Lokalrådet har påtaget sig 

at kontakte Boligselskabet Midt-Vest for evt. sponsorat heraf eller at prøve at finde en 

anden løsning.  

 

6.  Forslag til afstemning 

 Ingen forslag var modtaget. 
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7.  Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg) 

 5 ledige pladser grundet Carstens ønske om at stoppe uden for turnus.  

 

 Det nyvalgte lokalråd blev: 

� Torben Jensen 

� Eddie Sørensen 

� Lindvig Osmundsen (genvalgt 2 år) 

� Lone Jaszczak (nyvalgt 1 år) 

� Kim Rune Christensen (genvalgt 2 år) 

� Evald Asp (nyvalgt 2 år) 

� Kaj Bach Pedersen (nyvalgt 2 år) 

 

8.  Valg af 3 suppleanter 

 Valgt til suppleant blev: 

 1. suppleant: Preben Munk 

 2. suppleant: Erik Fink 

 3. suppleant: Maria Fløe Sørensen 

 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Valgt til revisor blev: Jacob Lauridsen 

 Valgt til revisorsuppleant blev: Erling Østergaard 

 

10. Eventuelt  

Følgende blev behandlet: 

� Jens Karl og Carsten Brix, der udtræder af lokalrådet, blev takket for deres arbejde. 

 

Herefter afsluttede dirigenten årsforsamlingen. 

 

 

Bording, den 29. marts 2014.  

Kim Rune Christensen, referent 


