
 
Ekstraordinært lokalrådsmøde 2022.17.03 
Referat v. Evald 
 
Til stede: Gitte, Birgit, Peder, Eddie, Evald. 
 

1. Grundbeløb 50.000 årligt. 
a. Afrapportering af bevillingen for 2021. Der er ikke fuldt forbrugt det budgetterede. 

Sammenholdes med ny ansøgning. 
b. Budget til grund for 2022 ansøgningen. 

Eddie forelagde forskellige muligheder. Med forskellige ideer fra de øvrige deltagere og 
ved at koble uforbrugte beløb sammen med det kommende budget kommer det lige til at 
hænge sammen. 

2. Ansøgninger til 4-bypuljen 
Der er ikke afsat et bestemt beløb til hver af byerne. I 2021 søgte vi og fik bevilliget 300.000 
kr. under forudsætning af, at vi selv medfinansierede tilsvarende. Det er ikke helt i hus 
endnu. Der satses i år på flere mindre projekter. I videst muligt omfang skal 
egenfinansieringen være indtænkt/sikret på forhånd. 
a. Flagborge. 

Projektet, som var beskrevet til borgerbudgettering, men som ikke nåede stemmer nok, 
tilpasses denne ansøgningsrunde. 
Samlet budget på 40.000 – 50.000 kr. Egenfinansieringen søges overvejende dækket ved 
de allerede bevilligede 10.000 kr. fra Andelskassens fond samt fra Erhvervsforeningen 
andel. 
Eddie træffer aftale med Erhvervsforeningen og formulerer ansøgningen, som derefter 
sendes til Evald til samlet fremsendelse til kommunen. 

b. ATV og tilhørende udstyr. 
Natur- og Fritidsudvalget konstaterede ved sit møde i sidste uge, at der er behov for 
kraftigere udstyr end den nuværende græsklipper og endvidere, at der er brug for en 
maskine, der kan bruges til at trække f.eks. en trailer. 
Det peger i retning af en ATV med tilhørende brakpudser til efterspænding samt evt. en 
mindre trailer (vore private trailere kan evt. bruges). 
Samlet budgetramme max. 80.000 kr. Egenfinansieringen må forventes i overvejende 
grad at være kassetræk. Der var enighed om, at vores stisystem er så stor en del af 
lokalrådets aktivitet, at det findes ok. 
Evald rådfører sig med bekendte i Naturstyrelsen, som benytter den slag redskaber. 
Eddie er tovholder og udarbejder ansøgning som videresende til Evald til samlet 
fremsendelse 

c. Stabilt grus, flis o.l. til div. stier (incl. hundeskov) 
På de vådeste og mest befærdede steder er der behov for et mere stabilt underlag. Nogle 
steder er det tilstrækkeligt med godt og holdbart flis. Andre steder er der også behov for 
stabilt grus. 
Samlet budgetramme 30.000 kr. Egenfinansiering som kassetræk. 
Eddie arbejder udarbejde ansøgning, som videresendes til Evald til samlet fremsendelse. 

d. Gourmetrally. 
Præsenteret ved seneste årsforsamling. Skal have et andet navn. Består i al væsentlighed 
af en gåtur rundt i byen og nærmeste omegn. Undervejs gøres stop ved et antal steder 



med kulinariske oplevelser. Der beskrives et toårigt projekt med afvikling i foråret 2023 
og foråret 2024. 
Der arbejdes med et samlet budget på max. 80.000 kr. Brugerbetaling udgør 
egenfinansieringen. Der søges om 40.000 kr. 
Evald udarbejder ansøgning. 
 
Samlet søges ud fra dette om 120.000 kr. 
Det forventes at borgerbudgetteringen for 2022 vil udgøre mere end i 2021 (måske 
200.000 kr), og beløbet til 4-bypuljen vil derfor blive reduceret tilsvarende. 
 

3. Andre ansøgninger 
a. Der tilstræbes at sende ansøgning til den statslige pulje, der har betegnelsen ”Projekter i 

områder med landvindmøller”. Dette søges til dækning af egenfinansieringen vedr. 
bevillingen til Multisti. 

b. Det vurderes om der er basis for ansøgning til LAG. 
Evald. 
 
 
Vedr. Liv i Bording. 
Der er generalforsamling d. 31/3. Alle, der har mulighed for det, opfordres til at deltage. 
Evald er forhindret. 
Efter en kort drøftelse er det min vurdering, at vi anbefaler Liv i Bording om muligt at gøre 
dækningsområdet lidt bredere end det beskrevne i vedtægterne (områder, der var omfattet af 
byfornyelsen – dvs. Borgergade, del af Bredgade, stationsområdet, Jens Christensens Plads 
samt del af Vestervang 

 
 


