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Årsforsamling 

- Onsdag d. 24. juni kl. 19.00 - 
Café Tæt På 

 
Referat 
 
0. Velkomst. 
Evald bød velkommen til en forsamling på cirka 22 personer. 
Årsforsamlingen blev erklæret lovlig uagtet, at det er senere end marts. Forsamlingen havde 
ingen indvendinger hertil. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Bent Hulgaard blev valgt til dirigent. 
 
 
2. Valg af stemmetællere. 
Kaj og Sven blev valgt 
 
 
3. Lokalrådets beretning fra det foregående år. 
Med udgangspunkt i lokalrådets blomst aflagte Evald beretning. 
 
Trafikudvalget  
Udvalget har arbejdet med genåbningen af sportsvej. Lokalrådet har foreslået beskyttelse af 
de bløde trafikanter. 
Lokalrådet har taget initiativ til at de 2 tunneller er blevet malet i 2 temaer. 
 
Væksthuset 
Lokalrådet ved Birgit og de øvrige i Væksthusets Venner står for pasning af huset. Der har 
været forskellige aktiviteter i årets løb fx kagebord. 
Der er blevet opsat videoovervågning. 
 
Natur og fritid 
Folder over stisystem er uddelt. 
Stierne er blevet vedligeholdt og udbygget med udsigtstårne ved hjælp af et arbejdssjak af 
frivillige. 
Der er blevet etableret en hjertesti, hvor Hjerteforeningen holder nytårstur. 
Der er opsat stolper til orienteringsløb. 
Der blev fremvist forskellige fotografier 
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Hundeskoven 
Hundeskoven passes og det er lokalrådets fornemmelse, at den bliver brugt af hunde og 
ejere. 
 
Forskellige emner blev berørt – Stationsbygningen, Købmandsgården, Imercogrunden, 
boliger på Ådalsvænget, Ove Bachs garager, Den gamle børnehave, Bording Nord. 
 
Der et lavet et korps af ”whistleblowers”, der indrapporterer fra deres respektive veje, når der 
er tilflyttere. Der vil blive indkaldt til et arrangement i september. 
 
Kommunen har ansat en bosætningsguide – og lavet hjemmesiden www.flyttilikastbrande,dk 
Stormøde om bosætning 16. september kl. 17-21 
 
Lokaldysten med motion (gå, løb og cykling) vil blive holdt i Bording. Dog udskudt til næste 
år. 
 
Lokalrådet har lyttet til skolebestyrelsens repræsentanter ang. nye legefaciliteter ved skolen. 
Projektet er efterfølgende i gang  
 
Spørgsmål fra forsamlingen: 
Ang. friluftsfitnes – lokalrådet har 30.000 kr. bevilliget til at etablere udendørs motion. 
 
 
4. Lokalrådets reviderede årsregnskab for 2019 
Regnskabet blev i kassereren, Eddies, fravær gennemgået af Kim. Der er et overskud på kr. 
14.000 kr. og en formue på 140.000 kr. 
 
 
5. Aktuelle emner til debat 
Det blev giver følgende ønsker/forslag 
- Fodgængerfelt ved Søndergade og Vestervang – Evald har talt med kommunen herom, 

men bekymringen er fra deres side, at en krydsende bane vil gøre cykler for sikre i deres 
krydsning af vejen. Henrik bekræftede dette, men opfordrede til at lokalrådet 
udfordrede ved at tage kontakt. Evald fortalte om den blandede sti for gående og 
cyklister – det er meningen, at trafikanterne skal tage hensyn til hinanden. 

- Faunastriber 
- Lys på kunstværket (den omvendte regnbue) 
- Halvtag til stole 
- Bænke ved stier – kan der lægges stabilgrus eller andet under borde-bænke. Bent 

orienterede om reglerne i naturområdet.  
- Sti ved det nye varmeværk. 
- Vejchikanen på Bredgade ved baneoverskæringen – vigepligten bliver vendt, når de nye 

jernbanebomme ad åre er opsat.  
- Status på multisti-projektet. Der er forskellige hurdler i projektet bla. overtagelse af jord 

og søgning af finansiering. Der er opstået en mulighed for at færdslen kan ske på 
samme side af vejen. Muligvis skal køb af jorden bare sættes i værk via de allerede 
bevilligede midler. Generalforsamlingen i stilauget er udsat til efteråret. Henrik 
orienterede om, at det kommunale budget måske kan rumme hjælp til etableringen. 
Måske kan der være midler fra opsætningen af vindmøller via nyvedtaget pulje. 

- Jern langs Bredgade arbejdes der med. 
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- Ros for samarbejdet med børn og unge om fx tunnelprojekt. Deltag også gerne i fx 
legepladsetableringer. 

- Det er 10 år siden visionsarbejdet startede. Opfind gerne nye visioner for de næste 10 
år. 

- Fra byrådets side blev Bording og lokalrådet rost for højt aktivitetsniveau. 
- Asfalt lapperiet på smørhulspladsen blev drøftet 
 
 
6. Indkomne forslag.  
Forslag om, at vedtægterne ændres således, at årsforsamlingens afholdelse kan ske ”normalt 
i marts og inden udgangen af maj”. Vedtaget 
 
 
7. Valg af 3 medlemmer til lokalrådet for 2 år. 
På valg: Birgit, Evald, Kaj og Kim. Undtagen Kaj modtages genvalg. Peder Eybye blev opstillet. 
Birgit, Evald, Kim og Peter blev valgt. 
 
 
8. Valg af 3 suppleanter for et år. 
Erland har givet tilsagn om valg og blev valgt. Per Villumsen opstillede og blev valgt. 
Lokalrådets bemyndigedes til at indsupplere sig efterfølgende med yderligere en. 
 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jacob Lauridsen blev valgt som revisor og Erling Østergaard som suppleant 
 
 
10. Eventuelt. 
Intet. 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Kim Rune Christensen  Bent Hulgaard 
referent   dirigent 


