
 

 

Bording Lokalråd 

 

Referat 

06.03.17 

kl. 19.00 – ca. 21.00 

 

 

 

 

1. Velkomst v/Evald 

Evald bød velkommen. 

 

 

2. Bemærkninger til seneste referat. 

Konkretisering af økonomistyring bla. underliggende kasser. Oplæg ved Eddie. 

 

 

3. Kassereren. Regnskab 2016 og status i øvrigt v/Eddie 

Regnskab udsendt med dagsorden. Godkendt af revisoren. 

Eddie gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål. Evald nævnte, at tilskuddet fra Grøn Pulje er 

ekskl. moms, således at der samlet er bevilliget 187.500 kr. fra denne pulje. 

Tinglysningen er nu faldet på plads, så det forventes, at det bevilligede beløb vil blive udbetalt snarest. 

Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet. 

Eddie gennemgik budget 2017 opdelt på projekterne væksthuset, hundeskov, gangbro og lokalrådets 

kasse. Opdelingen på ”kasser” blev drøftet, herunder hvor de enkelte indtægter og udgifter hører 

hjemme. Det blev vedtaget, at Eddie kan opstille bogføringen i overensstemmelse med kasse-

systematikken. 

Det blev bemærket, at lokalrådet har fået 10.000 kr. i tilskud fra Ikast-Brande kommune, hvilket ved 

lokalrådets arbejde har skabt værdier for 500.000 kr. 

Likviditetsbudget blev gennemgået. Der ser ikke ud til at være et finansieringsbehov i 1. halvår 2017, 

men der er mulighed for en trækning hos Den Jyske Sparekasse på op til 50.000 kr.  i 3 måneder. 

Evald gennemgik økonomien i gangbro-projektet, herunder det resterende rådighedsbeløb, der kan 

anvendes til infotavler, småbroer på den vådeste del af stien osv. Lokalrådet tilsluttede sig idéerne. 

 

 

4. Årsforsamlingen – detail-dagsorden v/Evald 

1. Velkomst  (Evald)           

2. Valg af dirigent (Evald) (Lindvig har givet tilsagn) 

3. Valg af stemmetællere  (dirigenten) (pkt.1 – 3)    8 min. 

4. Lokalrådets beretning for det foregående år v/div. udvalg 

a) Formandens generelle beretning (Evald)      10 min. 

b) Natur- og Fritidsudvalget (Evald)       8 min. 



c) Hundeskovsudvalget (Birgit)       4 min. 

d) Byudviklingsudvalget (Evald)       2 min. 

e) Fremtidig udvikling (Annie)       8 min. 

f) Væksthusudvalget (Birgit)        8 min. 

g) Trafikudvalget (Hartvig)        8 min. 

h) Udrejsecenter Kærshovedgaard (Evald)      2 min.  

i) Bymarkedsføring, bykalender (Evald, Kim)      5 min.   

j) Velkomstpakke          2 min.   

5. Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år (Eddie)    10 min. 

6. Multisti mellem Bording og Bording Kirkeby. (Kaj)     5 min. 

7. Foreningsrunde. (Evald)        20 min. 

8. Indkomne forslag til behandling og afstemning (vedtægtsændring)     5 min. 

Eddie formulerer ang. fjernelse af kravet om annoncering i medierne og 

erstattet af opslag på internettet herunder de sociale medier. 

9. Valg af 3 personer til lokalrådet for 2 år (dirigenten)     10 min. 

På valg er Eddie Sørensen, John Laue, Annie Bech. Alle tager mod genvalg. 

Yderligere forslag? 

10. Valg af 3 suppleanter for et år. (dirigenten)      5 min. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (dirigenten/Eddie)       2 min. 

12. Eventuelt (dirigenten)        10 min. 

 

Alle tidsangivelser incl. dialog. 

Afbud fra John og Kaj. 

 

 

5. Natur- og Fritidsudvalget v/Evald 

Møde næste mandag – referat rundsendes. 

 

 

6. Hundeskovsudvalg v/Birgit 

Borde og bænke i madpakkehuset er ikke inkluderet i tilbud, men Birgit er fortrøstningsfuld ang. 

finansieringen af den beløbsmæssigt beskedne del. 

 

 

7. Trafikudvalget v/Kaj 

Multisti-udvalget havde drøftet tilbagemeldingen fra lokalrådet på seneste møde, hvor projektet blev 

gennemgået. Der var en tvivl i udvalget, om lokalrådets opbakning. Udvalget havde derfor standset sit 

arbejde herunder fundraising. 

Skal projektet overhovedet være forankret i lokalrådet? En alternativ mulighed var en borgergruppe uden 

om lokalrådet.  

Der var ingen indvendinger mod det indholdsmæssige i projektet – alle lokalrådets medlemmer ser 

gerne, at projektet kan realiseres. Det er et meget gammelt ønske, der på den måde kan realiseres. 

Lokalrådets betænkeligheder var primært, at økonomien er meget større i dette projekt (2-3 mio. kr.), 

end hvad lokalrådet er vant til, og den deraf følgende usikkerhed og risiko. Uventede problemer vil ikke 



kunne dækkes af lokalrådets kasse og et midlertidigt likivditetsbehov vil ikke kunne lånes i sparekassen 

på samme måde som ved gangbro-projektet. Endvidere var der spørgsmål til, om den løbende drift kan 

finansieres. LAG og sædvanligvis div. fonde kræver projektet realiseret før udbetaling, hvilket stiller krav 

om en midlertidig finansiering. 

Konklusionerne blev,  

- at projektet gerne ligger i lokalrådsregi (hvor det i øvrigt allerede er startet),  

- at der skal være en fuldt betryggende økonomistyring og plan, og  

- at lokalrådet giver sin fulde opbakning til projektet. 

 

 

8. Byudviklingsudvalg v/Evald 

Udskudt til næste gang. 

 

 

9. Bordings fremtid v/Annie 

Skal der bruges flere deltagere til at arrangere aktiviteter herunder i Væksthuset? 

 

 

10. Væksthusudvalget v/Birgit 

Som punkt 9. 

 

 

11. Tilflytterstatus v/Annie 

Der findes nogle statistikker fra kommunen – kan de bruges til info? 

 

 

12. Turistforeningen v/Annie 

Et foreningskontingent er dyrt (1.200 kr.), måske var muligheden i stedet et personligt medlemskab? 

Efter drøftelse stilles sagen i bero. 

 

 

13. Orienteringsemner. 

Børnetandlægeproblematikken. Måske er der alligevel flertal for at bevare den i Bording. 

Busstationen er ikke kommet helt på plads. 

Solveigs bænk er næsten på plads. De nye ejere af sparekassens bygninger har godkendt placeringen. 

Næste gang medtages Birgits forslag om at drøfte mulige indtægtskilder til lokalrådet. 

 

 

14. Konstituerende møde 

Onsdag den 5/4. 

 

 

15. Eventuelt. 

Intet 


