Lokalrådsmøde
Onsdag d. 8/5 2019
Referat
1.

Velkomst.

Ingen afbud.
2.

Opfølgning fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.
3.

Kassereren.

Der er modtaget 5.000 kr. fra Inner Wheel. Der er afholdt udgifter til stifolder. 80.000 kr. på
bankkontoen efter kassererens hukommelse.
Evald orienterede om økonomien ved stifolder, som hænger fint sammen. Cirka 2.000 stk. er
på lager, efter at folderen er husstandsomdelt. Forslag om at bosætningsguiden får nogle til
uddeling.
4.

Væksthuset

Stadigvæk lidt hærværk og dårlig oprydning. Der er kontakt til skolen herom, men det er ikke
sikkert, det er skoleelever.
Overvågning afventer kommunen.
5.

Trafikudvalget

Tunnelprojektet.
Der er indhentet tilbud på af få de 2 tunneller – under jernbane og hovedvej - afrenset på
4.500 kr. Maling 18.375 kr. Herefter dekoreres med udsmykning. Der formuleres en
ansøgning til Liv i Bording om et sammenhængende kunstprojekt – gerne med samskabelse.
Der indhentes tilbud fra byens malere. Der forsøges at finde nogle kunstnere, der kan stå for
det kunstneriske i samarbejde med børnegrupper. Forskellige personer blev bragt i forslag.
Erland og Kaj arbejder videre med projektet. Evald vil gerne bidrage til at formulere en
ansøgning og tage kontakt til en af de foreslåede kunstneriske personer.
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Der er lys om aftenen, men ikke om dagen, hvor tunnelen under hovedvejen kan virke mørk.
Der er lavet nye trafiktællinger. Måske ligger de på kommunens hjemmeside, ellers vil Kaj
tage kontakt til kommunen.
Der er ændring på vej vedrørende den gamle cykelforretning / bilhandel.
6.

Natur- og Fritidsudvalget

Stifolderprojektet er afsluttet.
Der har været holdt arbejdsdag med stor succes. Fint med reklame på Vision Bording.
Der er modtaget sponsorat på 1.000 kr. til bænke ved okkersøen. Sven har kontakten.
Der tages kontakt til skole/børnehave med skolen ang. 2 ”teknik-trækvogne” med
vandundersøgelsesudstyr. De kan måske placeres ved den gamle børnehave efter skolen har
overtaget den.
Infotavler skal færdiggøres med kortudsnit.
Multisti forsøger at søge om tilskud til ”underværker” og andre fonde. Der er stadigvæk lang
vej.
7.

Byfestprogram.

Birgit orienterede.
Erhvervsforeningen vil flytte lørdag formiddagsprogrammet til ved forsamlingshuset.
Det slås op igen på Vision Bording. Hver forening lægger selv op på 7441.nu
8.

Gadeambassadører.

Gadeambassadører kunne ”erstatte” den lukkede velkomstmappe ved at rapportere om
tilflyttere. Tilflyttere kunne defineres som tilflytter til postnummeret.
I Engesvang fungerer det.
Forslag om tilflytterfest som alternativ. Gitte vil gerne arbejde videre med idéen.
9.

Spis sammen 24/10

Erland vil gerne være koordinator.
10.

Bosætningsstrategi og bosætningsudvalget

Synspunkter ang. bosætningsstrategien sendes til Evald til videresendelse til kommunen.
Der er puljer på vej, der kan søges om tilskud til en bosætningsindsats i landområderne
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herunder Bording. Kriterier er ikke nærmere defineret. Ansøgningsfrist 1. august.
Punktet medtages næste møde. Alle overvejer forslag.
Evald kontakter erhvervsforeningen.
Der skal udpeges personer til en turistforening sammen med Herning. Det kunne være fint,
hvis der kunne komme en person også fra den nordlige del af vores kommune. Vi indbydes
sikkert til et møde.
Blomsterampler vil ikke længere blive beplantet af kommunen. Forsamlingshuset vil selv
beplante. Den på smørhullet har ikke fundet en anden ”ejer”, og vil ellers blive fjernet.
11.

Orienteringspunkter

Joachin orienterede om erhvervsgrunden langs banen. Den er til salg, men er forbundet med
problemer.
Evald orienterede om et arrangement pinselørdag i samarbejde med Harrild Hede, der også
kan omfatte Bording.
12. Fotografering
Kim fotograferede de nye medlemmer af lokalrådet til hjemmesiden.
13.

Næste møde

Lokalrådsmøde 27. juni
14.

Eventuelt

Evald kontakter kommunen ang. brækkede pinde ved træerne, at vi fjerne dem.
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