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Referat
1. Velkomst.
Afbud fra Poul, John og Annie.
2. Kassereren.
Eddie gennemgik regnskabet for 2018, som blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
3. Natur- og Fritidsudvalget.
Det er håbet, at stikortet kan være på gaden til årsforsamlingen og derefter husstandsomdeles
som besluttet.
4. Trafikudvalget.
Intet.
5. Væksthusudvalget.
7.-9. klasse kommer på besøg i Væksthuset for at de kan lære om huset.
Der holdes møde med Susanne (Vagns efterfølger) fra kommunen ang. opsætning af
overvågning.
Gulvet - der er indhentet tilbud på ca. 10.000 kr.
Der arbejdes også med støttepælene til træerne. Birgit følger op på det.
Der er ikke nyt vedr. omlægning af ”græs”-parkeringspladser til grus, udover at Evald har fået
svar fra kommunen.
6. Evt. nyt tiltag - ”Gadeambassadør”
Idé fra Engesvang. Hver gade har en gadeambassadør, der kan rapportere til lokalrådet om
tilflyttere.
Evald forhører sig hos Engesvang Lokalråd. Men der er sikkert en del arbejde ved at holde et
ambassadørkorps kørende.
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Der er modtaget tilbud om en byvideo finansieret af de lokale erhvervsdrivende. Vi melder
tilbage, at det ikke er en model, vi ønsker at gøre brug af.
8. Årsforsamlingen 13.03
Forslag til nye emner ønskes.
Deltagelse af bosætningsguiden? Evald kontakter hende.
På valg er: Eddie som ønsker at fortsætte. Annie og John som ønsker at stoppe. Poul vil gerne
stille op.
Michael ønsker at stoppe som suppleant. Erland vil gerne fortsætte som suppleant.
Revisor og revisorsuppleant vil gerne fortsætte
Evald taler med nogle emner.
Evald laver en slagplan for årsforsamlingen.
9. Orienteringsemner.
7441.nu – Engesvang har forespurgt på muligheden for at lave opslag. Det kan godt lade sig
gøre. En anden løsning kunne være et gensidigt link. Evald taler med dem.
Skoletandlægen i Bording fortsætter – som en undersøgelses- og behandlingsklinik.
Evald har deltaget i borgermøde ved Lindholm.
Der har været holdt møde i Bording med udlændinge- og integrationsudvalget med deltagelse
af bla. Evald og Michael. Især problemet med, at et mindre samfund som Bording kan rumme
så stort et antal, blev fremført.
Rute 77 – kommunen har sagen på dagsordenen i februar.
Salg af stationsbygningen – der er været seriøse henvendelser. Mere vides ikke.
Lokalrådet har givet gave til Erhvervsforeningens jubilæum.
Yderligere 2 grundarealer på Kornblomsten er blevet solgt.
10. Næste møde.
21. marts 2019
11. Eventuelt.

