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Møde i lokalrådet 

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00 – 21.00 

Referat 

 

Til stede: Evald, Annie, Kim, Poul, Kaj, Kim, Eddie, Birgit, Erland, John 

Afbud: Michael 

 

1.  Velkomst. 

Evald bød velkommen. 

 

2.  Opfølgning på emner fra sidste møde. 

Triatlon ville gerne havde løbet gennem midtbyen, men det kunne ikke passes sammen med 
Erhvervsforeningens ønsker. 

Evt. kan vi tage punkterne ang. byfesten op til næste år. 

Friluftsbadet endte med en 8% reduktion af tilskuddet. 

Visecafeen ville gerne give 1.295 kr. til egenbetaling til køb af sangbøger 

 

3.  Kassereren. 

97.000 kr. på kontoen. 

Der er solgt annoncer til Bordingstikortet 16 stk. af 1.000 kr. Afventer færdiggørelse bla. af 
Bent H. 

 

4.  Spis sammen 

Bjarne Mølsted er klar med menuen. Kan nogen skaffe æbler? Efterlyses på Vision Bording. 
Annie spørger familie/bekendte. 

Opgavelisten blev udfyldt. Erland sender listen. 

Jens Chr. Plads skiltet er klar til afsløring kl. 17.30 inden spisning. 
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5.  O-løbet ”Find vej i Bording” 

Indvielse lørdag den 10. november kl. 13.00 ved væksthuset med 4 forskellige løb/ture med 
poster/opgaver.  

Kortet er lavet færdig med cirkler og tal med hvid baggrund.  

Annoncering på de forskellige sider.  

Det forsøges at lave arrangementet tilbagevendende herunder med støttet fra foreningen Liv i 
Bordings nye byliv. 

Herefter fremtidig byfestaktivitet, hvor der er plads + evt. en gang mere. 

 

6.  Nytårskur/nytårskur 

Erlings løbeklub vil gerne holde deres eget arrangement som et medlemsarrangement. 
Hjerteforeningen holder også deres arrangementet 1/1 kl. 11. 

Lokalrådet holder ikke deres eget arrangement, for at det ikke bliver for mange 
arrangementer. Vi opfordrer alle til af deltage Hjerteforeningens arrangement. 

 

7.  Velkomstpakken. 

Annie orienterede igen om det store arbejde, der er i bla. fremskaffelsen af indholdet. 

Pakken har sammenhæng med de kommunale pakker, så det skal koordineres med disse. 

Else har tilbudt at tage over. Evald undersøger, om hun fortsat er villig. Ellers kontaktes 
kommunen om, at vi ikke længere er med. 

 

8.  Natur- og Fritidsudvalget. 

Intet møde siden sidst. Men der varetages mange praktiske opgaver. Kort over stisystem er 
som tidligere nævnt undervejs. 

 

9.  Trafikudvalget. 

Kaj har fundet nogle tal ang. trafiktællinger, som er lagt ud på hjemmesiden. 

 

10.  Væksthusudvalget. 

Der kan ikke fås dispensation til at opsætte varmepumpe. Der er bevilliget 27.000 kr. fra 
Friluftsrådet til varmepumpe forudsat, at projektet gennemføres i sin fulde udstrækning. 
Affugtningssystem kan få tilskud til at fremstå lunere – pris cirka 8-9.000 kr. Friluftsrådet skal 
spørges om ændring. Til næste gang overvejes projektet. 
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Der er møde i Væksthusets Venner den 7/11. Der arbejdes med dørlukning.  

 

11.  Hjemmeside 

Forslag om portal for Bording (i stedet for bordingby.dk / bykalenderen). 

Ønske om at der ryddes op i udgået materiale på lokalrådets hjemmeside. 

Der er ikke for nuværende ressourcer til at opstarte arbejdet med Bording-portal 

 

12.  Orienteringsemner. 

Evald har udtalt sig om Kærshovedgaard til BT og har godkendt citaterne. Der håbes på en 
sober artikel. 

Evald har arbejdet med aflåst cykelparkering ved togstationen, men er stødt på udfordringer 
hos kommunen. Togstationens skæbne ser ud til at ende med en nedrivning. 

Linje 77 regional rute bus ser ud til at være blevet nedlagt. Evald har taget kontakt til Henrik 
herom, men de er ikke blevet hørt i sagen. 

Biler på Drosselvej. Sagen er overgivet til politiet.  

Nedrivning af købmandsgården afventer tilsyneladende nu ændret lokalplan. 

 

13.  Næste møde. 

Onsdag den 21. november. 

 

14.  Eventuelt. 

Udrejsecenter Kærshovedgaard påvirker efter Kajs opfattelse nybyggeriet i Bording. 


