Referat af årsforsamling
30. marts 2016 i Bordinghallens mødelokale

1)
Velkomst
Evald Asp bød velkommen til en forsamling på cirka 40 personer.
Årsforsamlingen er sponsoreret af Café Tæt På med snacks, kaffe og forfriskninger.
2)
Valg af dirigent
Sven Odgaard blev valgt. Dirigenten konstaterede, at årsforsamlingen var lovlig indvarslet, da
den var annonceret rettidigt i lokalavis den 9. marts. Hovedpunkter i dagsorden er ifølge
vedtægterne.
På dirigentens opfordring blev punkt 10 og 11 vedtaget slået sammen til behandling under et.
3)
Valg af stemmetællere
Lindvig Osmundsen og Jan blev valgt.
4)

Lokalrådets beretning for det foregående år v. div. udvalg
a) Formandens generelle beretning
Evald forklarede om lokalrådets organisering illustreret ved en blomst med kronblade, som
rækker ind i lokalrådet.
Bladene kan ligeledes plukkes af blomsten, når opgaven er løst.
Der er i 2015 modtaget donation fra boet efter Solveig på 20.000 kr.
Formanden præsenterede lokalrådets medlemmer og takkede for deres deltagelse i årets
arbejde.
b) Natur- og Fritidsudvalget
Lindvig præsenterede udvalget, som består af Sven Odgaard, Bent Hulegaard, Eddie
Sørensen og Lindvig selv.
Årets arbejde har især omfattet naturstiprojektet langs Bodholt Bæk og Bording Å. Projektet
blev præsenteret, og stiens forløb forklaret ved uddelte oversigtsbilleder. Håb om at stien
kan underføres jernbanen og forbindes med Vestskoven. Nu kan stien følges langs
jernbanen forbi cykelbanen.
Kommunen har plan om, at området nordvest for hundeklubben indhegnes og afgræsses
ved fårehold.
c) Hundeskovsudvalget
Carsten Birkkjær præsenterede projektet. Udvalget har omfattet Kristen Kruse, Helge Duus
og Carsten selv. Kirsten og Carsten udtræder dog af udvalget, så der opfordres til, at nye
kræfter melder sig.
Kommunen har bevilliget, at et område af Vestskoven kan anvendes til hundeskov.
Beslutningen afventer dog nabohøring. Udvalget skal herefter selv søge midler til materialer
– budgettet er cirka 60-70.000 kr.
d) Stationsbygningen
Lokalrådet har på kommunens opfordring undersøgt muligheden for, om stationsbygningen
kunne overtages. Det er konkluderet, at lokalrådet ikke kan finde det store beløb, det vil
kræve at istandsætte bygningen. Ejerskabet er derfor bevaret hos kommunen, og det vides
ikke, hvad anvendelsen fremover vil blive.
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e) Byudviklingsudvalget
Lokalrådet har været formidlere af informationer om projektet og har deltaget i
byggemøderne. Der er bla. som følge heraf blevet opsat plancher med info.
Der lægges informationer på lokalrådets hjemmeside, som deles på Vision Bording
Facebookside.
Asfaltbelægningen på Mødestedet færdiggøres efter sommeren med det afsluttende slidlag.
Ikke alt kan lade sig gøre at ændre på det nuværende tidspunkt, hvor projektet er
færdiggjort af arkitekterne og godkendt af bygherren (kommunen). Eksempelvis kan
jernkanter på Bredgade ikke ændres, men på lokalrådets foranledning er der blevet opsat
pullerter, således at man ikke uforvarende overser kanterne.
De opsatte P-skilte fjernes nok igen, da hele området i stedet gøres til et
sammenhængende p-område.
P-pladserne er bevidst gjort længere, således at der er plads til at parkere uden at ramme
de frygtede jernkanter.
f) Væksthusudvalget
Birgit forklarede om væksthuset. Det oprindelige oplag var et stort glashus. Dette ville
imidlertid bliver for skrøbeligt. 100 m2 væksthus er nu vedtaget af en solidere men stadig
åben konstruktion. Der laves offentlige toilettet inkl. handicaptoilet. I den gamle
chaufførstue laves aflåst tekøkken.
Der dannes en forening/udvalg til at passe huset. Der aftales brugsregler og indkaldes til
møde herom. Huset forventes færdiggjort til juli.
Der var forslag om, at husets vinduer laves i plexiglas i stedet for enkeltlagsglas. Men
ønsket kan nok ikke imødekommes på det nuværende sene tidspunkt.
g) Trafikudvalget
Klochsvej forsynes med fartdæmpning mod nord. Der laves helleanlæg til de bløde
trafikanter. Indkørsel til hallens P-plads flyttes mod nord. Fortovet forlænges mod nord.
På Bakken forlænges fortov til Arslevparken.
Krydset ved Firhuse omlaves til alm. T-kryds.
I Bording Kirkeby laves fartdæmpning.
Bodholtvej har haft fartdæmpning med skildpadder, men disse genindføres ikke. Med fordel
kan spørgsmålet tages op igen, når børnehaven etableres.
h) Udrejsecenter Kærshovedgaard
Fængslet er som bekendt ændret til et udrejsecenter. Lokalrådet har meldt sig som
formidlingspartner. Informationer lægges på hjemmeside og videre på Facebook. Pt. er der
indflyttet 7 personer på udrejsecenteret. Beboerne udvælges enkeltvis af rigspolitiet fra de
alm. asylcentre. Der blev uddelt Tryghedskort, som er modtaget fra politiet. Kortet
indeholder et direkte telefonnummer, som kan kontaktes med spørgsmål og observationer.
Hvis der er ønske om det, kan lokalrådet formidle møde med politiet den 7/4 16. Der var
ingen umiddelbare ønsker fra forsamlingen om et møde, så Evald udskyder/aflyser dette.
25/5 2016 afholdes nyt borgermøde som sidst i Bording Hallen.
Lokalrådet har også deltaget i et møde med politiet i sin egenskab af tryghedsambassadører.
Lindvig tager kontakt til 2 af de indflyttede (herdømte iranere), som han har fået kontakt til
gennem en bekendt.
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Evald orienterede om hvilke typer, der vil være beboere på centret, og hvordan udsendelse
foregår.
Evald opfordrede til, at der skelnes klart mellem personer, som har fået asyl, og beboerne
på Kærshovedgård.
i) Bymarkedsføring, bykalender, velkomstpakke
Velkomstpakke til tilflyttede udarbejdes til afhentning i Bording Hallen mv. Indholdet er ved
at blive indsamlet i form af prøvetimer hos foreninger, tilbud fra erhvervsdrivende og info
osv.
Bykalender er under undersøgelse.
Undersøgelserne om bymarkedsføring – ligesom de andre byer har … - er foreløbigt
forsigtigt igangsat.
Erhvervsforeningen er samarbejdspart i arbejdet.
j) Nydanskere – spis sammen
John & Birgit fortalte, at der er holdt møder med forskellige herboende udlændinge. Også et
forgæves møde er afholdt uden, at der mødte nogle udlændinge op. Planen var at laver et
spis-sammen arrangement med udenlandsk mad. Der er etableret kontakt til en forening i
Ikast, der arrangerer støttearangementer for ukrainske børn. Der planlægges derfor et spissamme-arrangement med ukrainsk tema fredag den 19. august sammen med byfestugen.
Der planlægges også en festligholdelse af afslutningen af byfornyelsen samtidig.
Henrik oplyste, at der i området har bosat sig 8 asylansøgere, som har fået asyl.
5)
Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år
Eddie gennemgik årsregnskabet for 2015. Regnskabet findes på lokalrådets hjemmeside. Der
er modtaget en donation fra boet efter Solveig på 20.000 kr. Årets resultat er herefter 27.400
kr.
Egenkapitalen er 91.369 kr.
Forsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet.
I 2016 er der fra LAG bevilliget 2 x 25.000 kr. til 2 forprojekter, hvilket skal midlertidigt
egenfinansieres af lokalrådet. Derfor er der behov for en egenkapital af en vis størrelse.
6)

Byfornyelsen Bording+
a) Status
Opgravning af Jens Chr. Plads er igangsat i dag.
Leveringstider overholdes generelt - måske kan glashuset blive forsinket lidt.
Forventes færdig til august – dog ekskl. Det afsluttende asfaltlag.
Jacob orienterede om, at de muligheder for at en købmand på Imerco-grunden kunne
etableres desværre er udtømte.
Professionelle investorer kan ikke opnå tilstrækkelig forrentning af investeringen. Det er
prøvet, om der kunne etableres en opførelse af butikslokaler med lokale investorer, men
det er ikke lykkedes. I næste uge sættes de 1.600 m2 til salg og så vil det vise sig, om der
kommer et andet projekt.
Der var spørgsmål til, hvorfor der skal være bil-gennemkørsel over Mødestedet.
Indkørselsmulighed til parkering var en betingelse for at de private grundejere ville deltage,
men Evald ville undersøge, om man kunne forhandle sig frem til, at der kun er indkørsel,
men ikke gennemkørsel.
Der var spørgsmål til, om skater-området er rigtigt konstrueret, og om det udelukkende er
tiltænkt skatere. Evald svarende, at det har været drøftet, og at han har forsøgt at få en
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nærmere forklaring fra arkitektfirmaet. Det bliver nok ikke lavet om nu – men forklaringen
skal nok blive indhentet via bygherren (kommunen). Ansvarsfordelingen er i fuld gang.
Er der interesse for at der holdes et møde med lokalrådet med spørgsmål, som kan
viderebringes? Kontakt lokalrådet herom, hvis det ønskes.
b) Indvielsesesarrangement – evt. nedsættelse af udvalg
Uge 33 er byfestuge og kunne der samtidig laves en form for indvielse af byfornyelsen?
Birgit Pedersen og Sven Odgaard med respektive ægtefæller har påtaget sig en
koordinerende rolle i forhold til byfesten. Hvis andre måtte ønske at overtage denne rolle,
træder de gerne tilbage. Det var der dog ingen, der tilkendegav at ville.
Henrik Engedahl vil gerne være med i et udvalg til indvielsen og opfordrede andre til at
melde sig – også til byfesten generelt. Lene Chang og Else Jacobsen har også meldt sig til
at deltage i invielsesudvalget.
c) Færdig med Bording+ og hvad så med resten af idékataloget Bording United? – evt.
nedsættelse af et arbejdsudvalg.
Annie Bech Nielsen og Thomas Vang Nielsen meldte sig til at deltage i udvalget. De
indsupplerer sig med flere personer om muligt.
7)
Multisti mellem Bording og Bording Kirkeby.
Der har været et udvalg bestående af Bent Hulegaard, Kaj Bech Pedersen og Martin Skøtt.
Multistiprojektet er i samarbejde med Bording Lokalråd og kirkebyens borgerforening.
Det er ikke en cykelsti, men en multisti (vandre-, cykel-, gå- aktivitetssti). Formålet er at bløde
trafikanter kan færdes sikkert, selv om der af bilerne køres stærkt på vejen.
Stien tænkes etableret i partnerskab med kommunen og borgerne i Bording og kirkebyen.
Kommunens budget har hidtil været 5 mio. kr. Udvalget skønner et budget på 1,5 – 2,0 mio.
kr. baseret på sammenlignelige projekter.
Der er søgt om men ikke modtaget kommunal bevilling.
Stiens længde er 2,2 km.
Lodsejerne er blevet kontaktet og har meldt positivt tilbage.
Der søges etableret et multisti-laug til den efterfølgende drift. Kan borgerforeningerne/lokalråd
medfinansiere driften?
Udvalget forespurgte forsamlingen om kommentarer og opbakning – især til driften.
Der var spørgsmål til, hvorfor problemet ikke løses med en 2-minus-1 vej? Kaj svarede, at det
efter deres mening ikke øgede sikkerheden nok som en adskilt sti vil gøre.
Ib Lauridsen bakkede op om arbejdet og forklarede, at ønsket om en cykelsti har eksisteret i et
længere historisk perspektiv.
Der var flere fra forsamlingen, der udtrykte opbakning - herunder de fremmødte medlemmer af
byrådet. Endvidere opfordredes der til, at etablerings- og driftsbudgetter samt de geotekniske
og faktiske undersøgelser konkretiseres.
Senere indkaldes til møde med nærmere orientering.
8)
Foreningsrunde.
Kærmindeparkens brugerråd orienterede om sit virke herunder deres ønske om at deltage i
byens øvrige aktive liv. Frivillige har meldt sig til at køre rickshaws.
Trine orienterede fra Bording og Omegns rideklub. 119 medlemmer fra et stort opland. Klubben
er udfordret af nye EU-regler fra 1/1 2020 om hestebokse. Der arbejdes på at renovere den
gamle standbygning.
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9)
Indkomne forslag til behandling og afstemning
Der er ikke indkommet noget.
10) Valg af 4 personer til lokalrådet for 2 år og 1 for et år og 11) Valg af 3
suppleanter for et år.
På valg er:
Kaj Bach Pedersen (genopstiller)
Lindvig Osmundsen (genopstiller ikke)
Evald Asp (genopstiller)
Kim Rune Christensen (genopstiller)
Endvidere ønsker Carsten Birkkjær at udtræde efter 1 år.
Opstillet yderligere blev:
Birgit Pedersen, Erik Fink, Hartvig Kviesgaard, Annie Bech Nielsen.
Valgt blev:
Kaj Bach Pedersen, Evald Asp, Kim Rune Christensen for en ny 2 årig periode.
Birgit Pedersen for en 2 årig periode
Annie Bech Nielsen for en 1 årig periode
Erik Fink og Hartvig Kviesgaard som 1./2. suppleanter med samme stemmeantal. Rækkefølge
afklares på det konstituerende møde.
13/4 er der konstituerende lokalrådsmøde.
11) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jacob Lauridsen blev valgt som revisor.
Erling Østergaard blev valgt som revisorsuppleant.
12) Eventuelt
Evald ønskede tillykke med valget til de valgte. De personer, som stopper (Carsten og Lindvig),
blev takket for indsatsen.
Eddie talte om Facebookgruppen Bording i gamle dage.
Henrik Engedahl og Annie Bech Nielsen roste lokalrådets og formandens arbejde.
Evald fortalte om samarbejdet med de 3 andre lokalråd i kommunen og takkede afslutningsvist
for fremmødet.

Bording, den 30/3 2016

Kim Rune Christensen
referent

Godkendt af
Sven Odgaard
dirigent
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