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BORDING LOKALRÅD 
v/formand Evald Asp 
Lærkevej 18 
7441  Bording 
 
post@bordinglokalraad.dk 
CVR-nr. 33981023  

 
Lokalrådsmøde 

3. oktober kl. 19.00 
- referat - 

 
 
Tilstede: Evald, Eddie, Kaj, Erling, Birgit, Annie, Kim. Afbud: John 
 
1. Velkomst. 
Evald beklagede det forkerte klokkeslæt i dagsordenen, det skal aldrig ske igen. 
 
 
2. Bemærkninger til seneste referat. 
Ingen. Punktet slettes til næste gang, da referatet ikke kræver godkendelse. 
 
 
3. Kassereren. 
Intet at bemærke. 
 
 
4. Stilaug – multistien 
Der etableres en forening. Der er søgt penge fra Grøn Ordning og andre fonde mv. påtænkes 
det at søge. Udvalget er blevet udvidet med 1 person mere.  
 
 
5. Natur- og Fritidsudvalget. 
Referat rundsendt. Lokalplan 225 – brugerne af området indkaldes til koordineringsmøde i 
den kommende tid. 
 
 
6. Hundeskovsudvalg. 
Intet nyt. Punktet fjernes fra dagsordenen fremover. 
 
 
7. Trafikudvalget. 
Klage over hastighedsoverskridelser på Østervang er undersøgt af Kaj, som har skrevet til 
kommunen, der har lovet at sætte fastmåling op. Mht tunneler undersøges hvad vi må 
foretages os. 
 
 
8. Byudviklingsudvalg. 
Der er modtaget svar fra kommunen ang. de rejste punkter bla. ifbm årsgennemgangen. De 
”grønne” p-pladser er opgivet, og vil efter anbefaling fra rådgiver muligvis blive omdannet til 
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gruspladser. Det lyder umiddelbart som en nødløsning. Har kommunen undersøgt med de 
lokale handelsdrivende ved pladserne? Alle pladserne på Bredgade bør være ens. Evald følger 
op overfor kommunen. 
 
 
9. ”REAL DANIA puljen” v. Kim. 
Intet nyt. Kommunen indkalder til møde – det vides ikke, hvorfor det ikke er sket allerede. 
 
 
10. Væksthusudvalget. 
Ikke noget særlig – lidt problemer med rengøring af toiletter. Punktet bliver stående på 
dagsorden. 
 
 
11. Tilflyttere 
Hvis der er problemer med at afgøre, hvem der er berettiget til velkomstpakke, kan 
uddelingsstederne kontakte Annie.  
 
 
12. Evt. borgermøde angående Kærshovedgaard. 
Nogle har opfordret til at der indkaldes til et nyt borgermøde. Vi mener ikke, der er behov for 
et møde. 
 
 
13. Spis sammen d. 25.10. v/Erland 
Menuen er fastsat og prøvesmagt. Kartofler, gulerødder fås gratis. Er der nogen, der har kål-
kontakter? Else køber ind. 
Personer i det efterfølgende er refereret ”uden ansvar” ;-) 
Om tirsdagen kl. 16.00  

4 personer til borddækning (Kaj, Evald, Annie, Birgit) 
Pyntning – skt. hans urt fra Evald? (Annie, Lene) 
Sang og musik (Evald) 
Skrælle kartofler (Ove) 
Gulerødder og kål kl. 14 (Birgit, Kajs Lene, Hanne, evt. Evald om formiddagen). 

Om onsdag 
Gør klar (Else, Ove, Hanne og Erling)  
6 personer opvask, servering mv. kl. 17.30 (Eddie, Kaj, Birgit, John?, Tina, Karina, Evald 
+ en Annie spørger).  
Ølsalg ved Betina og Michael.  
Bordnedtagning. 

 
 
14. Bosætningsmarkedsføring. 
Bla. i anledning af, at Mascot åbner – i samarbejde med Engesvang og erhvervsforeningen? 
Det er svært at få idéen løftet. Evald kontakter Engesvang lokalråd for at høre, om de har 
planlagt noget. 
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15. Møltrup Café 
Evald er blevet kontaktet af Ebbe. Salget i Bording går ok. I Aulum og Vildbjerg er 
madvognen blevet til en café. Det vil de også gerne i Bording, hvis der kan findes et sted. Der 
tages kontakt til Erhvervsforeningen, så idéen ikke kommer på tværs af lokale interesser. 
 
 
16. Evt. Taske Force til fjernelse af bæ-steder i byen 
Der menes ”øjen-bæ´er” – altså de steder i byen, hvor der ikke er så pænt. Der kan tages 
kontakt til miljøchefen for at undersøge, om det er lovligt. Men ellers er det vanskeligt at 
gribe ind i privat ejendomsret. 
 
 
17. Orienteringsemner. 
Fællesmøde om den åbne skole den 15/11 kl. 19.00 på Bording skole. Er der nogen fra 
lokalrådet, der vil med? Eddie vil gerne. Se evt. www.aabenskole.nu/ 
 
Ny børnehave i Bording. Budgettet er overskredet med cirka 4,1 mio. kr. Økonomiudvalget 
indstiller, at der skal findes besparelse på 1 mio. kr. og 3,1 i tillægsbevilling. 
 
Søndergade 2 sælges på tvangsauktion. Kommunen forventes at byde på ejendommen sikkert 
(forhåbentligt) med henblik på nedrivning.  
 
Forsamlingshusets jubilæum søndag den 29. oktober – kl. 11-15 
 
Lindvig holder afskedsreception/25 års jubilæum søndag 3/12. Lokalrådet deltager i 
markeringen. 
 
 
18. Næste møde. 
Onsdag den 6/12 kl. 19.00 
 
 
19. Eventuelt. 
Ingenting. 
 
 
Referent Kim Rune Christensen 


