Årsforsamling
4. maj. 2022
0.

Velkomst

Evald bød velkommen til en forsamling på 21 personer (senere 24) herunder fremtidsforsker
Tyge Mortensen, der holdt indlæg om ”Hvordan skaber vi levende lokalsamfund og
fællesskaber?”. Se nedenfor.
1.

Valg af dirigent

Bent Hulgaard valgt.
2.

Valg af stemmetællere

Afventer evt. behov.
3.

Lokalrådets beretning om det forløbne år

Evald tog udgangspunkt i lokalrådets formål og lokalrådets arbejdsgruppeblomst.
Trafikudvalget – eksempel med vejpuklen på Bredgade og parkeringspladsen bag ved Fakta.
Væksthuset – der er problemstillinger. Men også gavekultur via fx lokalrådets arbejdsdag,
hvor der også er hyggestunder. Mandagsgå’erne har uddelt stifolder og indbydelse til
årsforsamling.
Naturudvalget – forslag om røgfri hjertestier. Der er lagt meget arbejde i stisystemerne.
Hundeskov – den bliver brugt inkl. madpakkehus.
Byplan & visionsudvalg – det har ikke været brugt af lokalrådet, men måske fremover.
Byudviklingen: Det går fremad med udstykningerne: Kornblomsten, klokkeblomsten og
Smørblomsten. Agervænget går langsommere. Husene overfor XL-byg bliver nemt udlejet.
Imerco-grunden står desværre stadigvæk ubrugt.
Bykalenderen 7441.nu er en mulighed for at koordinere arrangementer bla. mellem
foreningerne.
Borgerinfomøde om Kærshovedgaard den 19. maj 2022.
4.

Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år

Eddie gennemgik årsregnskabet, som også ligger på www.bordinglokalraad.dk.
Årets overskud er 81.157 kr. Egenkapital er 242.981 kr.
Ingen indvendinger til regnskabet.
www.bordinglokalraad.dk

5.

Aktuelle emner til debat
a) Lokalrådets årlige grundbudget fra kommunen er 50.000 kr.
Borgerbudgettering - 200.000 kr. til disponering af byens borgere. Onsdag den 7/9
2022 Inspirationsmøde, 11/10 frist for udarbejdelse af projekt. 1/11 Præsentation og
udvælgelse
Ansøgningspulje 688.000 kr. fælles for de 4 byer. 1/6 ansøgningsfrist, 50%
egenfinansiering. Lokalrådet har søgt 300.000 kr. til fordel for Multisti.
b) Liv i Bording
Tilskud kræver her 25% egenfinansiering. Der gives tilskud til aktiviteter i de
byfornyede områder. Der haves cirka 400.000 kr. i resterende tilskud. Perioden er
forlænget, og der lempes lidt på betingelserne for at få tilskud – fx egenfinansiering,
geografisk område. Der er afholdt generalforsamling, hvor flere forslag kom frem.
Opfordring til at søge.
Spørgsmål: Kan det geografiske område forlænges mod multistien? Muligvis ja.
Kommentar: Foreningen har været meget large i tilskudsbevillingerne
Spørgsmål: Kan pengene gemmes til 2026, hvor byen ifølge Thomas Vang har 150 års
jubilæum.
c) Multisti
Multistilauget er stiftet i 2016/2017. Der er søgt forskellige fonde. Fin dialog med
kommunen og også kommunal finansiering. I alt 1,8 mio. kr. er opnået, heraf en del er
afhængig af egenfinansiering. Anlægsbudget er 2,6 mio. kr. I 2021 er projekteringen
påbegyndt. Dialog med lodsejere foretages.
Der er også opbygget et godt samarbejde med lokalrådet, herunder lånt 40.000 kr. til
projekteringen.
d) Væksthuset
Er lokalrådet klar over, at der er store problemer med Væksthuset især i weekenden?
Det er eskaleret i år til hver weekend og fx hele påsken.
Birgit har stået som tovholder for Væksthuset, Benjamin er ny tovholder. Evald
opfordrede til at Væksthuset indkalder naboer mf. til at drøfte evt. problemer. Birgit
henviste til, at politiet kan kontaktes, hvis det bliver for slemt. Der er opsat
videoovervågning, men det kan kun bruges i tilfælde af strafbare forhold – ikke i
forhold til fester. Der er en vægterordning, der holder øje med huset, men det er
frivilligt arbejde. Det er forsøgt med kontakt til unge. Der er opsat skilte. De unge
bruger stedet som deres eget til fester, men det er måske ikke det bedste sted.
Vægterne bruger tid til at rydde op, men alternativet er at det bliver til et
ungdomshus.
Der låses kun periodevis. Forslag om automatisk lås.
www.bordinglokalraad.dk

Lokalrådet og Væksthuset tager sagen op.
e) Flagalléen
Mange steder hænger flaget fast i et træ, der er plantet for tæt på flagstangen. Sagen
blev sendt videre til Erhvervsforeningen.
6.

Forslag til afstemning

Ingen indkommet.
7.

Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg)

Evald Asp, Peder Eybye og Kim Rune Christensen modtager genvalg. Birgit Linaa udtræder.
Der mangles således en. Nogle er spurgt, men ingen har accepteret. Lokalrådet bad om accept
af, om det må supplere sig efterfølgende.
Evald, Peder og Kim blev valgt. Lokalrådet blev bemyndiget til at supplere sig efterfølgende,
hvis der dukker en person op.
Birgit modtog tak og en blomst for indsatsen.
8.

Valg af 3 suppleanter

Erland Hagelskjær og Per Villumsen modtager genvalg. Benjamin Jensen vil gerne være
suppleant.
Erland, Per og Benjamin blev valgt.
9.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Jakob Lauridsen og suppleant Erling Østergaard modtager genvalg og blev valgt.
10. Eventuelt
a) Der blev spurgt til forbedring af udkørselsforholdene fra Bakken som opfølgning på
en mail for 3,5 år siden. Trafikudvalget lovede at følge op på sagen.
Der er andre steder, hvor udkørselsforholdene er dårlige.
b) Der er flere steder langs hovedvejen, hvor ”baghaven” ikke er opryddet. Kan
lokalrådet gøre noget? Der er svært at gå i dialog. Kommunen kan spørges, og de vil
gå ind i sagen, men hvis det ikke er rotter eller akutforurening, kan kommunen ikke
gøre noget.
www.bordinglokalraad.dk

Tyges indlæg:
Tyge Mortensen kalder sig højskoleforstander (selvom nu forhåndværende). Højskole er et magisk
rum, hvor fællesskabet lykkes. En landsby/lokalsamfund er på mange måder som en højskole /
efterskole. Man er nysgerrig på hinanden. Det skaber samfund / organisme. Han er fremtidsforsker via
den frivillige forening Selskab for Fremtidsforskning. Fremtiden er noget vi skaber sammen. De
udgiver et tidsskrift, Futuriblerne. De har udgivet 2 udgaver om lokalsamfundet.
Lokalrådet er 12 år gammelt og opstået efter kommunalreformen, for at dække et lokalt behov /
vakuum. Er det den gamle sognerådskultur?
En megatrend er local-love (man elsker sit lokalsamfund) i modsætning til globalisering. At vi bliver
opmærksom på naboer og lokalområdet. Under corona er samværsbehovet dækket i lokalsamfundet.
Hvordan bliver fremtidens Danmark og hvad kan lokalsamfundet gøre?
Danmark er det velfungerende velfærdssamfund, som først formuleret af Jens Otto Kragh. Et trygt
samfund. Manifest.
Hal Koch (teolog) beskrivelse af demokrati – det er samtale mellem mennesker. Vi skal finde ud af
tingene i fællesskab. Bog på 100 sider.
Efter 2. verdenskrig boomede vores foreningsliv herunder fællessang.
Forskellige eksempler på fællesskab. Hverdagsaktivister i Sager der Samler i Aarhus. Venligboerne.
Næstehjælperne. Stop Spild Lokalt (stop madspild).
Provinsbyer – byer der er en mellemstørrelse på et par tusinde indbygger. Ikke alle kender alle, men
byen er ikke stor nok til at trække butiksområde.
I Tyges hjemby, Rudme, er de blevet egnsbeviste. Lokalrådene er gået sammen i Mit Midtfyn. Land
og by er afhængig af hinanden. Inspireret af Svendborg, Forum 5752.
Historie om lyserødt kuk-ur, lyserød nøddeknækker, snakken gik i lokalsamfundet. Avisen fortalte om
lyserød invasion. Lyserøde legetøjssoldater. Mistanken gik på en global fredsbevægelse, men det var
arrangeret af en lokal mand. Idéen førte andre happenings med. Og et bedre fællesskab og initiativ.
Rudme-kompagniet. Online årsforsamling og andre online daglige aktiviteter. Online årsforsamling i
lokalrådet førte en stor deltagelse med sig.
Der er noget i gære i Danmark. I kvarterer i storbyer og landsbyer. Hvordan kan vi skabe et godt
lokalsamfund? De unge / ungemiljø er en særlig udfordring. I Tyges skurvogn i baghaven var der et
fristed for børn og senere unge. De har haft det for sig selv, hvis de forvaltede det ansvarsfuldt.
Skurvognsfesten har udviklet sig til en 3 dages festival. 1.200 deltagere. En erfaring var, at de skulle
være en forening (med CVR-nr. og vedtægter). De planlagde med 3 generalforsamlinger – for det er jo
der man samler alle og kommer videre (af en weekends varighed). Hvis generalforsamlingen er
spændende nok, kommer folk.
Nytårs-lur på Samsø, hvor man skal lure på fremtiden. Tyge har deltaget med Tor Nørretranders og
Steen Gade. Det der skaber et lokalsamfund er nærhed – men via en særlig økonomi: Gaveøkonomi,
baseret på vennetjenester. Det skaber en relation med andre. Relationer er vigtige, for de skaber
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kendskab og tillid til hinanden. Et godt lokalsamfund er baseret på tillid. Og omvendt, når man har
tillid til hinanden, tør man gøre noget for hinanden. Samfundet er baseret på relationer, og der vil man
gerne bo.
Opfølgende spørgsmål

1) Ang. foreninger og evt. sammenlægninger. Det, der er vigtig, er at holde gejsten. Pas på
med centralisering – kun hvis foreningerne ellers ”knækker nakken”. Fx et regnskab/bogføringsfællesskab. Landsbyklynger fungerer ikke – hvis den lille ikke fungerer –
fungerer den store ikke.
2) Digitalisering. Facebook-sider. Hvad kan vi bruge digitalisering til? Vi kan bruge den til
at involvere flere. Digitalisering gør nærmest, at vi skal bygge et nyt samfund. Facebook
er godt til kommunikation, men der skal være en kultur om, hvordan man kommunikerer.
Eksempel med billeder fra plakatsøjle, som bliver lagt på Facebook. Gerda-lyn, som kun
findes som en Facebook-profil. Hele landsbyen er en grej-bank, hvor alles eget grej deles
med alle. Fremtidens lokalsamfund ligner ikke den flyvende gåseflok med en formand
forrest – den ligner mere en stæreflok. Høre-lære evnet til at høre andre. Hvornår går det
ikke godt – og hvornår kan jeg bidrag til at der bliver harmoni. Evalds kommentar: Kan
hele byen indbydes til Messenger møde?
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