Lokalrådsmøde den 09.03 2021
Referat

Til stede: Evald, Eddie, Kim, Peder, Poul, Gitte, Birgit, Erland, Per

1. Økonomi.
Eddie har lavet det rundsendte budget til brug for ansøgning om kommunalt driftstilskud, der med
65.000 kr. viser udgifter over det maksimale tilskud på 50.000 kr. Glasfiberstænger til evt. byporte er
indregnet med 25.000 kr. Enkelte tilretninger blev foretaget herunder bla.
lokaldysten/motionsarrangement.

2. Projekt i samarbejde med Multistilauget.
Tidligere modtagne kommunale tilskud kan ikke indgå som egenfinansieringsandel. Evald har opstillet
et projektbudget på 600.000 kr, dog uden at egenfinansieringen på 300.000 kr. er på plads, men denne
kan efterfølgende komme fra LAG, vindmøllepuljer, diverse fonde og eget arbejde til 100 kr./time.
Næste skridt er et tættere samarbejde med multisti-lauget. Evald vil gerne fortsat være bindeled, og
Gitte vil gerne hjælpe også. 30/4 er frist i første ansøgningsrunde. Multisti-lauget har 1,6 mio. kr. ud af
forventet 2,0 – 2,2 mio. kr.
Der blev fra lokalrådets medlemmer advaret mod, at lokalrådet forpligter sig udover at bistå med
ansøgningen om finansiering. Generelt var der opbakning til projektet.

3. Projekter/ideer i øvrigt i relation til økonomi.
Smørhullet.
Gitte har foreslået af renovering af Smørhullet som projekt. Smørhullet er kommunalt ejet, så
lokalrådets indsat kan primært bestå i skubbe på, at der sker noget fra kommunal side. Trafikudvalget
påtager sig opgaven. Lokalrådet har tidligere taget initiativer i anledningen af blomsterkummerne.
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Udgiften kan muligvis medtages generelt under en post om byforskønnelse under ansøgningen om det
kommunale driftstilskud. Opslagstavlerne er erhvervsforeningens.
Juletorvsprojekt.
Evald havde et forslag indeholdende et juletorv med lidt aktiviteter og evt. salg af juletræer samt evt.
en flytning af det store juletræ. Det blev drøftet, om ikke det store juletræ alligevel står bedst placeret,
hvor det plejer pga synligheden. Erhvervsforeningen står for det store juletræ, så de vil skulle
inddrages. Der var opbakning til at arbejde videre projektet. Poul vil gerne deltage i arbejdet.
Byportsprojekt.
Bording Kirkeby har opsat 2 flagstænger ved indkørslen til byen. Skal noget tilsvarende laves 4-5
steder i Bording? Flagalleen fungerer som noget andet til markering af mærkedage. Forslag om, at der
laves nogle flag med ”Kom og slå rødder” til hverdags brug og dannebrog ved festlige lejligheder. Det
skal undersøges nærmere, hvordan Danmarkssamfundets regler er for flagning.
Eddie vil gerne hjælpe sammen med Evald.
Rundkørslen.
Den nuværende udformning af rundkørslen kunne godt forskønnes. Et større kunstværk ville være en
betydelig udgift. Evt. kunne vindmøllepenge søges. Projektet udskydes, indtil disse penge kan søges.
Men idéen kunne godt ”luftes”, hvor det kan lade sig gøre. Tages op på årsforsamlingen.
Aktivitetstorv ved skolen
Der kunne være mulighed for at søge penge via borgerbudgetterings-puljen (100.000 kr. til hver by),
hvis det kommer byen generelt til gavn. Det kunne kombineres med svævebanen. Gitte, Peder og
Evald er på den pulje, og tager det med.
Gourmetvandring
Gammel Skovriddergård har kørt noget tilsvarende. Måske de lokale madleverandører, Cafe tæt på, Cgastronomi og vinhandlerne, kunne være interesserede i at lave et lokalt tilsvarende projekt. Liv i
Bording kan søges om finansiering. I så fald skal hovedparten af aktiviteterne foregå i
byfornyelsesområdet. Projektet henlægges til årsforsamlingen og indtil videre som følge af corona.
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4. Årsforsamlingen.
Vi er nødt til i første omgang at afvente nærmere info ang. COVID-genåbning. Forsamlingsforbuddet
skal åbnes op til 50 personer for at det kan lade sig gøre. Evt. tages beslutning via Messengergruppen.

5. Trafikudvalg.
Per og Peder. De har overvejet problematikken ang. trafikken på Sportsvej, som fungerer som
skolevej. Evald harcelerede over, at kommunen ikke har foretaget en grundig nok evaluering af
forholdene for de bløde trafikanter. Der er alene foretaget 1 trafiktælling. Evald er også blevet
kontaktet af Henrik ang. busforbindelserne (ekspreslinje 124) og stoppesteder langs landevejen. Det er
sandsynligvis allerede afgjort på udvalgsmødet dags dato.
Omlavningen af jord-p-pladser er gennemført men uden at der er taget hensyn til vores ønsker ang. de
skarpe jernkanter.
Per sender Evalds mails videre til hele lokalrådet.
6. Væksthusudvalget.
Ingen bem.

7. Natur- og Fritidsudvalget.
Der påtænkes arbejdsdag i slutningen af april. Der er opsat en ny skraldespand ved firhuse. Eddie har
nøgle til brug for tømning.

8. Orienteringsemner.
De 4 lokalrådsformænd har holdt virtuelle møder.
Hærvejsmotorvejen
Hærvejsmotorvejen er senest planlagt til at forløbe øst for Bording.
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Faunastriber
Peder har undersøgt nærmere ang. faunastriber, men er i tvivl om, hvordan man kan komme videre
med den idé. Kunne det være en måde at identificere, hvor de kan placeres og tage kontakt til ejerne at
de pågældende arealer? Det skulle være ved indgangsvejene til Bording. Evald nævnte en landmand,
der kunne være relevant.
9. Eventuelt.
Slået sammen med pkt. 8.
10. Næste møde.
Intet aftalt i første omgang afventende nærmere om forsamlingsforbuddet.
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