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Møde i lokalrådet d. 6/10 2020 kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Café Tæt På. 
 
Referat 
 
1. Velkomst 
Til stede: Per, Birgit, Eddie, Evald, Kim, Peder, Erland, Poul. Afbud: Gitte 
 
 
2. Økonomien 
1,5 mio. kr. til deling mellem de 4 byer i anlægspulje i en 4 årig periode. Kommunalt tilskud 
til Multisti er forhøjet til 1,6 mio kr. Evald vil deltage i bestyrelsesmøde med sti-lauget for at 
tilbyde at hjælpe med ansøgning til 1,5 mio. kr. puljen. Budgettet for multisti er under 
ændring som følge af, at stiens placering er forbedret, men det er cirka 2 – 2,2 mio. kr. Det 
synes lokalrådet er en god idé. 
 
Forslag om at der søges tilskud til reparation af P-pladsen ad Bredgade. 
 
30.000 kr. til etablering af naturfitness overføres til sti-lauget, hvilket lokalrådet godkendte. 
 
Forslag om, at indblande kirken i finansieringen af multistien. Evald vil tage det forslag med. 
 
Grøn Pulje med vindmøllepenge er på vej. Lokalrådet kan overveje – via et visionsudvalg – 
hvad der kan søges penge til. Se pkt 6. 
 
 
3. Møde med EVB-udvalget 
Lokalrådets notat til EVB-udvalget er rundsendt hvortil henvises. Per, Birgit, Gitte, Peder og 
Evald. Referat er ikke modtaget endnu. Udvalget er bevist om, at der er en udfordring for 
forsamlingshusene sfa Covid.  
 
Evald har påtalt, at fx Bordings stisystemer på kommunens bosætningshjemmeside er meget 
ufuldstændig. 
 
 
4. Ansøgning fra forsamlingshuset om tilskud. 
Efter aftale med Birgit udskydes punktet indtil nærmere overblik er opnået. 
Indsamling i byen har betydet, at de økonomiske problemer er mildnet noget. 
Forslag om, at det fejres som en succes.  
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5. Årsforsamling 2021 
Oplægsholders honorar til 2020 er betalt med 6.000 kr. Men der er en merudgift til 
oplægsholderen på 2.000 kr. for at holde oplægget i 2021. Der var opbakning til at 
gennemføre det i 2021. Der er tilskud fra Liv i Bording. Dato i uge 18 eller 20. 
Årsforsamlingen kunne være startskuddet til vision 2030. 
 
 
6. Tanker på sigt = VISION 2030 
I forbindelse med årsforsamlingen. 
 
Forslag om andet navn. 
 
 
7. Spis sammen januar 2021 
Lokalrådet vil gerne tage denne. Nok i uge 4 eller uge 3. Erland finder en kok. 
 
 
8. Væksthuset 
Der bliver holdt en del ungdomsfester i Væksthuset. Også mere end hvad rimeligt er mht. 
indendørs bål og affald. 
 
Der laves en anmeldelse til politiet af ildspåsættelsen mandag. 
 
Forslag om at huset låses af i aftentimerne + skilt på døren med info om årsag. 
 
Der indkaldes til møde i Væksthusets Venner. 
 
 
9. Trafikudvalget 
Formøde holdt Per og Peder. Der er fundet 2 navne på kommunale medarbejdere i teknisk 
afdeling, som udvalget vil forsøge at gå i samarbejde med/mødes med.  
 
Der følges op på sagen omkring ”bilforhandleren” ved cykelværkstedet.  
 
Udvalget overvejer at arbejde med faunastriber langs fx hovedvej mf. Og med de forskellige 
vejkryds i Bording herunder jernbanebommene. 
 
Spørgsmål om der kan gøres noget ved beskæring af hække, der skærmer udsynet ved 
vejkryds. 
 
Trafiktællinger blev nævnt. 
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10. Natur- og fritidsudvalget 
Referat rundsendt hvortil henvises. Der holdes arbejdsdage i forbindelse med stisystemerne. 
 
 
11. Orienteringspunkter 
Der er modtaget en henvendelse fra en person, der havde bemærket flere rodede ejendomme 
langs hovedvejen. Evald har svaret ham, men vi kan ikke gøre så meget. 
 
Der er problemer med, at dyrene i tunnelen ved skolen ødelægges. Erland og Evald forsøger 
at holde problemet nede, men ellers vil der blive malet nogle dyr på tunnelen i stedet for. 
 
Selvbetjening på genbrugspladserne er vedtaget. Evald har kommenteret det med 
bemærkninger til nummerpladeaflæsning og sortering. 
 
Velkomstarrangementet er afholdt. Der var cirka 10 tilflyttere tilstede. Der var cirka 18 
foreninger til stede. Gentages 7/4 2021. 
 
 
12. Næste møde 
5. januar 2021. 
 

 
13. Eventuelt. 
Rodede ejendomme/grundarealer blev drøftet igen. Det er svært at gøre noget ved det fra 
lokalrådets side. 


