Møde i lokalrådet d. 5/1 2021 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Videomøde.
Til stede: Eddie, Evald, Per, Erland, Gitte, Kim, Peter, Poul. Afbud: Birgit
Referat
1.

Velkomst og godt nytår

Evald bød velkommen.
2.

Fra kassereren

Eddie fremlagde det foreløbige regnskab med et forventet overskud på tkr. 22 og en
egenkapital på tkr. 162.
Kim havde en bem. vedr. fejl i egenkapital primo Væksthuset, Peter vedr. navn.
Grundtilskuddet fra kommunen på tkr. 50 er grundet bla. Covid-19 ikke helt forbrugt i 2020.
Eddie vil ansøge kommunen om at kunne overføre restbeløbet til 2021.
Regnskabet godkendes endeligt på lokalrådsmøde i marts herunder evt. disponering af
egenkapitalen/overskuddet.
3.

Årsforsamling 2021

Årsforsamlingen er afhængig af covid-restriktionerne. Det aftaltes at se tiden an, om vores
tidligere planer kan gennemføres.
4.

Den kommunale anlægspulje til byerne

Tkr. 100 er udlagt til såkaldt ”Borgerbudgettering” i Bording + fælles midler ca. tkr. 300, som
kan søges til konkrete projekter. De nærmere kriterier kendes ikke, og det er ikke
nødvendigvis lokalrådet, der kan råde over beløbet. Også andre borgergrupper kan ansøge.
Lokalrådet ansøger om midler til multistien ud af de tkr. 300, hvilket allerede er besluttet.
Det forekommer at være en omfattende proces at ansøge. Det formodes, at der er en form for
medfinansiering.
www.bordinglokalraad.dk

Evald foreslår, at lokalrådet skal tilbyde kommunen at stå for styring af ansøgningerne,
hvorefter et dommerpanel vil beslutte tilskudsmodtagerne. Lokalrådet deltager i det
indledende præsentationsmøde – Peter, Gitte, Evald deltager (Eddie på sidelinjen).
5.

Evaluering vedrørende tilflytning

Tilflytterguiden / kommunen vil gerne have arbejdet evalueret. Evald har lovet at deltage i
evalueringen, og har bla. beskrevet vores ene afholdte tilflyttermøde.
Hjemmesiden er fungerende, men der mangles mange ting herunder naturområder, stisystemer
osv.
6.

Væksthuset

Huset er aflåst pga Covid-19 herunder også toiletterne (muligvis kun hen over nytår), selvom
toiletterne er kommunens opgave.
7.

Trafikudvalget

Udvalget har arbejdet lidt med de grønne områder. Bilforhandlingen på Drosselvej er under
nedtrapning. Det tilgroede, forfaldne hus ved landevejen er ved at blive istandsat.
Trafiktællingerne er gennemgået. Der kan rekvireres detaljerede trafikmålinger hos
kommunen, hvis det skønnes nødvendigt.
Tidsplan for renovering af jord-parkeringspladserne langs Bredgade modtages senere fra
kommunen og vil herefter blive offentliggjort på Facebook.
8.

Natur- og fritidsudvalget

Der har været afholdt en god arbejdsdag med deltagelse af cirka 15 personer. Der bestilt en ny
skraldespand til Hjertestien, og det er ambitionen, at der er en skraldespand ved hver bordbænke-sæt. Ligeledes er der overvejelse omkring placeringen af denne skraldespand ved
Firhuse, så den måske ikke er så udsat for afsprængning ved nytårstider. Til gengæld bruges
spanden meget af folk fra vejen. Udvalget betros at finde en god løsning på det.

www.bordinglokalraad.dk

9.

Orienteringspunkter

Der blev spurgt til byggeriet overfor XL-byg. Det eksisterende erhverv ophører. Det vides
ikke, hvad der nærmere skal ske med den gamle værkstedshal.
Lokaldysten bliver gennemført, men det vides ikke på hvilken dato – afhænger af Covid-19.
Spis-sammen arrangementerne i det nye år er blevet aflyst.
Møderne med de andre lokalråd i kommunen gennemføres på skift.
10. Næste møde
Tirsdag den 9. marts 2021. Mødested vil fremgå af dagsordenen. Messenger-gruppen kan
også bruges i mellemtiden.
11. Eventuelt.
Intet.
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