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Lokalrådsmøde 19.01.2023. kl. 19.00 – 21.00 
 
Referat 
 
 
1. Godt nytår 
 
Godt nytår. 
 
 
2. Kassereren. 
 
Regnskabet gennemgået og foreløbigt godkendt med enkelte rettelser. 
 
 
3. Årsforsamling 28.03.23 
 
På valg for 2 årig periode: Gitte, Eddie, Poul. Poul ønsker ikke genvalg 
På valg for 1 år som suppleanter: Per. Erland ønsker ikke genvalg 
Der mangles 1 medlem og 2 suppleanter. Evald nævnte et forslag. Vi alle tænker over forslag, 
og kontakter dem gerne inden årsforsamlingen. 
Dirigent: EA har aftale med Sven. 
Årsberetning: Formanden samlet  
Aktuelle emner til debat? Borgerbudgettering. Seniorbofællesskab. 
EA indrykker annonce i Ikast Avis og deler på lokale fb. sider. 
Kort konstitueringsmøde efter årsforsamlingen.  
 
4. Gourmet Tour 2023 
 
Lørdag den 19/8.  
Evald refererer fra kommende planlægningsmøde den 23/1, når det er holdt. 
Beløbet er bevilliget fra Liv i Bording. 
 
 
5. LAG 
 
Møde 24/1 2023 kl. 19 – 21 i Hjertet. 
Opfordring fra kommunen og Evald til deltagelse 
 
 
6. Frivilligbørs 
 
EA har sagt ja til at deltage i et forberedende møde d. 6. februar kl. 16.30. 
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Gerne 2-3 personer fra lokalområdet til planlægningsudvalg. Enkelte forslag blev nævnt – 
Evald spørger. 
 
 
7. Udvalgene 
 
Væksthuset 
Der er bevilliget 75.000 kr. fra borgerbudgettering / Liv i Bording til automatdørlås. Det viser 
sig, at udgiftsbeløbet skal tillægges moms, så nu 88.000 kr. Evald har søgt om forhøjelse af 
tilskud hos Liv i Bording. 
Låsen er bestilt. 
Låsesystem aftales i Væksthusets venner. 
 
Projekt juletræstorv 
I første omgang fungerede det ikke. Men 2023 forventes det løst. 
Til jul forslag om aktiviteter, juletorv etc., små hytter. Evt. i samarbejde med FDF og 
pigespejdere. Ligger også i Liv i Bordingområdet. Tages med på årsforsamling. 
 
Byflagporte 
Flagstænger er opsat uden at spørge og uden byggetilladelse. Nogle må derfor nedtages igen. 
Især ved indkørslen overfor OK-tanken.  
Byggetilladelse forventes indhentet, så projektet kan lovliggøres. 
Forslag om udskiftning af standere med flag ved særlige lejligheder. Erhvervsforeningen 
kontaktes herom. 
 
 
8. Tryghedsgrupperne 
 
2 grupper. Gitte og Evald deltager i begge. 
LokalTryghed 
Der er ansat et vagtfirma. Der er mulighed for psykologhjælp og alarmer. G4S planlægger et 
borgermøde. 
Henrik Engedal tiltræder som koordinator. 
 
Tryghedsambassadørerne 
Der holdes møder. 
 
 
9. Opfølgning på formandsmødet med udvalget. 
 
Evald har sendt referat fra mødet. 
 Fremtidig anvendelse af området ved Bordinghallen,  
 P- pladsen ved COOP 365 (Smørhullet). Vil blive renoveret med nyt slidlag, når 

ejerforhold er afklaret 
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 Større klarhed over kommunens brug af FB sider, som vi lokalt kan dele.” 
 Der er vedtaget en løsning vedr. ”vejbulen” på Bredgade 
 
 
10. Orienteringspunkter. 
 
Ladestandere vil blive etableret i Bording af kommunen  
 
Busstoppesteders placering på rute 124. Behovet er for lille. 
 
Hjemmesiden beholdes i første omgang. Navnet beholdes. Det drøftes på årsforsamlingen om 
der kan etableres en byportal. 
 
 
11. Næste møde. 
 
Er aftalt efter årsforsamlingen. 
 
 
12. Eventuelt 
 
Intet. 

 


