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Møde i lokalrådet 

 
Tirsdag d. 28. august 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. Kassereren. 
Tages under de enkelte punkter. 
 
 
3. Evaluering af byfestugen. 
For lidt deltagelse til fest efter spis-sammen, cirka 30 personer.  
Programmet gav et overskud på 5.500 kr.  
Morgenkaffe lørdag. Forslag om at bordene trækkes længere op ad Bredgade. Der har været 
kommentarer om, at morgenmaden var ryddet væk inden kl. 10.00 
Flot arrangement med triatlon. Evt. ruter mere igennem byen. 
Cykelringridning havde fint tilslutning i år. Kan rideklubben deltage? 
Foreningen Liv i Bordings nye Byrum kan yde tilskud til aktiviteter også i forbindelse med 
byfesten.  
 
 
4. Den kommunale budgetlægning. Evt. høringssvar. 
Evald har lavet forslag til hørringssvar ang. friluftsbadet. Lokalrådet tilsluttede sig forslaget.  
 
 
5. Nytårstur/Nytårskur. 
Har før været holdt med succes. Hjerteforeningen holder i hele landet nytårstur den 1. januar. 
Løbeklubben holder også et nytårsarrangement - næste år med gåklubben. Erland kan drøfte i 
løbeklubben, om de vil holde det arrangement internt, eller vil koordinere det med de andre 
arrangementer. Evald kontakter Hjerteforeningen. 
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6. Sangbøger til Væksthuset 
Der er blevet søgt foreningen Liv i Bordings nye Byrum om tilskud til sangbøger, hvor 
egenbetalingen er 1.200 kr.  
Egenbetalingen betales af Væksthusets Venner. 
 
 
7. Natur- og Fritidsudvalget. 
Der er lavet folder i A2 over stisystemet. Finansieres ved annoncer. Folderen er udarbejdet af 
Bent Hulgaard. Folderen omdeles i Bording og omegn i postkasser i cirka 4.000 eksemplarer. 
Annie og Kaj vil gerne uddele til landejendomme. 
John har et forslag om en app og sender link. Visit Ikast har også en app med ruter – dog kun 
planetstien. 
32 skilte er opsat ang. o-løbsruten. (Find vej i Bording). Herefter finpudses o-løbskortet. 
Indvielsesarrangement overvejes. Et indenfor dagtimer og et udenfor dagtimerne. Skolen, 
pigespejderne og FDF er med. Forslag til indvielse modtages gerne. Evt. i forbindelse med 
skolernes motionsdag. Der påtænkes også et arrangement i forbindelse med byfesten. Kortet 
finansieres via tilskud.  
Der er indkøbt bla. græsslåmaskine og andre småmaskiner. Der arbejdes med parkeringsplads. 
Evald har slået græsset på Jacobs grund. 
 
 
8. Trafikudvalget. 
Der er søgt om genopsætning af skiltet på Jens Chr. Plads. Forslag om at Væksthuset (og 
måske forsamlingshuset) får adresse til Jens Chr. Plads.  
Skal vi lave en afsløring af skiltene herunder overfor Jens Chr.´s familie? Evt. i forbindelse 
med vores spis-sammen arrangement 25/10. 
Er der nyt om trafikmålinger? Kaj sender rundt, når de er tilgængelige. 
Der er modtaget henvendelse om at få fjerne ”udposningen” for enden af Bredgade. 
Erhvervsforeningen vil gerne have den fjernet. Den er blevet liggende, fordi vigepligten skal 
føres tilbage, når Banedanmark har ændret bomsystemet – sandsynligvis i 2021. Lokalrådet 
gør ikke mere i sagen. 
 
 
9. Væksthusudvalget. 
De nye borde-bænkesæt til udendørs er på vej. 
Forslag om at sætte hylder op mellem spær i stedet for bogreol.  
Der er nogenlunde ro på ellers for så vidt angår hærværk. 
Arbejdet med evt. varmepumpe har stået stille.  
 
 
10. Orienteringsemner. 
Evald orienterede om en forundring over ombygning af købmandsgården i forhold lokalplan.  
 
 
11. Spis sammen d. 24. oktober. 
Erland har styr på det. 
Må vi sælge amerikansk lotteri? Birgit undersøger hos forsamlingshuset. 
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12. Næste møde. 
Onsdag den 10. oktober. 
 
 
13. Eventuelt. 
Arbejder med multistien ligger stille. Indbetalte 200 kr. – tilbagebetales de, hvis projektet ikke 
gennemføres? Kaj undersøger nærmere, herunder økonomien. Der er anvendt midler til 
udarbejdelse af prospekt. De ansøgte tilskud er ikke faldet positivt ud.  
Tunnel til børnehave – John har talt med kommunen mf., men det er ikke mundet ud i noget 
endnu. Algerensning har givet tilbud på 1.500 kr. til påførelse af middel, men så skal vi selv 
fjerne det igen.  
 
 
 


