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Lokalrådsmøde d. 13/1 2022 
Til stede: Eddie, Poul, Gitte, Erland, Kim, Evald, Birgit, Per, Peder 
 
Referat 
 
1. Nyt byråd – nyt tilhørsforhold. 
Vi hører under Udviklings- og Erhvervsudvalget bestående af Simon Vanggaard, fmd., H. C. 
Jørgensen nfmd., Andreas Würtz, Henrik Overgaard og Lotte Stoltenborg. 
Lokalrådsformændene planlægger møde med udvalgsformanden, da det nok ikke kan lade sig 
gøre at mødes med hele udvalget på kort sigt. 
 
 
2. Kassereren  
Eddie gennemgik regnskabsudkast. Herefter godkendes det af revisor, På næste møde tages 
stilling til, om der skal disponeres/hensættes en del af overskuddet til særlige formål. 
 
Budget for forbrug af kommunalt grundtilskud på 50.000 kr. blev gennemgået. I budgettet 
anført udgifter på 37.150 kr., men yderligere skal tilføjes.  
 
Egenkapitalen har med cirka 250.000 kr. nået et maksimalt niveau. 
 
 
3. Borgerbudgettering. 
Der er dagen før fristen modtaget 3 ansøgninger/forslag i alt cirka 143.000 kr. Beløbet til 
borgerbudgettering udgør 100.000 kr.  
 
Der skal findes en ny afstemningsmetode, da den planlagte med 3 stemmer ikke fungere med 
3 ansøgninger. 
 
Borgermødet er 24/2. Måske vil der ikke være så mange deltagere her bortset fra, men af 
hensyn til at løbe modellen i gang, bør det holdes alligevel. Mette skal sige god for løsningen, 
herunder måske et forskud på næste års beløb. Peder tager kontakt.  
 
De 4 fra lokalrådet tager beslutning om videre proces.  
 
 
4. Juletræstorv og flagborge/byporte 
17. december er modtaget den endelige tilladelse til juletræstorvet, så det kan gennemføres 
næste år. Det er erhvervsforeningen, det skal stå for det. Liv i Bording søges om finansiering. 
 
De 4 flagborge er underplanlægning. Budget cirka 45.000 kr. inkl. flag hvoraf 10.000 kr. er 
bevilliget. Hertil kommer ”standere” (forstørret vimpel). Eddie tager kontakt til kommunen. 
Det koordineres mht multisti. 
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5. Årsforsamling. 
Birgit aftaler med Janne ang. forplejning. Årsforsamlingen er lokalrådets 10 års jubilæum. 
 
Evald foreslår, at der etableres et byfornyelsesudvalg/visionsudvalg, der genstarter 
byudviklingsarbejdet. Udvalget nedsættes inden årsforsamlingen, således at der her kan 
samles input fra ekstern oplægsholder. Kan lokalrådet være fødselshjælper? Det er vanskeligt 
at finde deltagere. Kan der i stedet skabes et stort fremmøde i årsforsamlingen, hvoraf et 
byudviklingsudvalg kan startes? Hvordan får vi større fremmøde? 
 
Mødet foregår i Væksthuset den 4. maj. 
 
 
6. Trafikudvalg. 
Trafiktællinger kan findes her https://trafikplan.ikast-brande.dk/temaer/hastighed 
 
Per arbejder i problem med misvisende skilt ved Arslevvej. Forslag om generel gennemgang 
af skiltning ved stisystemet. Evald sender mailadresse på kommunal kontaktperson. 
 
 
7. Natur- og Fritidsudvalg 
Vellykket arbejdsdag 5. november. Forårsarbejdsdag planlægges. 
Skraldespanden ved firhuse blev sprunget ved nytår. 
 
 
8. Væksthuset. 
Oplåses på søndag. 
 
 
9. Multisti. 
Projekteringsmaterialet er ikke modtaget endnu. På grundlag af materialet, kan der herefter 
indhentes tilbud fra entreprenører. Generalforsamlingen holdes i marts. Evald sender dato til 
Gitte, når den kommer. 
Der er ikke kommet nye bevilligede penge, men der er ansøgninger ude endnu. 
 
 
10. Tryghedsgruppe 
Gitte og Evald repræsenteret lokalrådet. Politiet deltager ved næste spis-sammen med en 
”charmeoffensiv”. 
 
Den nye tryghedsgruppe er en parallelgruppe med tryghedsambassadør-gruppen. På 
finansloven er bevilliget 5 mio. kr. i 3 år til tryghedsskabende formål i området herunder 
Bording. Der holdes møder cirka hver anden måned. 
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Det endelige kommissorium udsendes ved pressemeddelelse. 
 
 
11. Næste møde 
Tirsdag den 5. april. 
 
 
12. Eventuelt 
Overskud cirka 4.800 kr. ved spis-sammen beholder forsamlingshuset. 
 
 
 


