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Lokalrådsmøde 
Tirsdag d. 7/1 2020 kl. 19.00. 

Referat 
 

Til stede: Evald, Erland, Kaj, Joachim, Kim, Eddie, Gitte, Birgit, (Mette og Karina) 
 
1. Velkomst. 
Evald bød velkommen. 
 
 
2. Besøg af to repræsentanter fra skolebestyrelsen. 
Mette og Karina fortalte om skolens legeområder, der trænger til renovering – mest det 
område i skolegården. Skolebestyrelsen vil forsøge at skaffe eksterne midler i tillæg til 
skolens egne midler (cirka 400.000 kr). Ved ansøgning hos fonde skal det gerne være en lokal 
forening - lokalrådet eksempelvis -, der står som ansøger i modsætning til skolen som 
kommunal institution.  
Budgettet til trin 1 (skolegården) er 800.000 kr. Det gamle legepladsinventar bliver under alle 
omstændigheder fjernet pga forældelse.  
Foreningen Liv I Bording blev foreslået som finansiering. Geografisk ligger skolen på kanten 
af det byfornyede område.  
Nordeafonden blev foreslået. 
Selvstændig forening ”Bording Legebys Venner etc.” som alternativ til lokalrådets evt. 
deltagelse blev foreslået. Foreningen kan søge om eget CVR-nr. 
Frivillig-centeret blev foreslået til assistance med etablering af en forening. 
Kommunalt projekt ”Bevæg dig for livet” blev foreslået. 
 
 
3. Kassereren. 
Eddie gennemgik regnskabsudkast med tillæg af et særskilt ark for disponering og 
Væksthuset. 
Det kan være en fordel at foreningens formue reserveres til de forskellige formål - på 
tilsvarende måde som det er sket med Væksthusets Venner. Fx Natur- og fritidsformål, Nye-
borgere-projekt, Faste udgifter, Væksthusets Venner. Cirka 5.000 kr. til hvert projekt 
reserveres. 
Lokalrådet har årlige budgetterede ”faste udgifter” på cirka 4-5.000 kr. 
 
Naturfitness 
Budget 150.000 for 8 stationer. 
Halvdelen af midlerne vil forsøges fundet via LAG 75.000 kr. 
En del af finansieringen er fundet via Grøn ordning cirka 35.000 kr. 
Placeringen er ikke besluttet endnu. Evt. ved skolen, madpakkehuset eller ved evt. multisti. 
Potentielle brugergrupper blev drøftet. 
Forsikringsforhold og evt. driftsudgift til tilsyn blev drøftet. 
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Der træffes endelig beslutning om projektets realisering, når det er afklaret, hvor mange 
midler, der kommer. 
 
 
4. Årsforsamlingen. 
Lokalrådet har 10 års jubilæum januar 2020. 
Der arbejdes med at finde en egnet attraktion til årsforsamlingen til markering heraf. 
Budgettet er cirka 10.000 kr.  
Forslag om at lægge arrangementet i Væksthuset og søge Liv i Bording om støtte. 
Der kan medbringes gasvarmere. Forsamlingshuset som back-up. 
Cafe Tæt på kan sikkert levere bespisning. 
Evald laver ansøgning. Birgit vil gerne hjælpe + de øvrige til selve arrangementet. 
17. marts 2020. 
Der bør reklameres grundigt for arrangementet. Avisen med artikel. Joachin vil forsøge at få 
en god pris på annoncering.  
På valg er Kim, Evald, Birgit og Kaj. Kaj modtager ikke valg. Birgit, Evald og Kim modtager 
genvalg. Birgit vil dog gerne stoppe med at arrangere byfest. Erland vil gerne fortsætte som 
suppleant, Joachin overvejer. Vi skal alle overveje at forsøge at opstille mindst et medlem og 
en suppleant. 
 
 
5. Lokaldysten. 
Christian Valbak har kontaktet os, da Ikast Brande kommune har engageret sig i et Bevæg-
dig-for-livet projekt kaldet Lokaldysten. 
Lokaldysten er en konkurrence mellem byer om bevægede antal kilometer en gå-, løbe- og 
cykelrute (delt med 2) pr. indbygger i byen på en konkret dag 2 timer.  Beregnes i gennemsnit 
pr. deltager  
Arrangementet holdes den 10/6 kl. 17.30 – 19.30. 
Der dystes mellem de andre byer i kommunen. 
Vi skal lave ruterne. 
Lokalrådet står bag projektet i samarbejde med, løbe- og cykelklubben. 
Kombineres måske med åbning af tunnelprojektet. 
Gitte, Evald vil gerne deltage i planlægningen sammen med Erland og Finn (fra 
cykelklubben). 
 
 
6. Velkommen til Bording. 
Der er holdt møde med erhvervsforeningen. 
”Whistle-blower-ordning” over nytilflyttere.overvejes. Evt. via grundejerforeninger, pedeller 
og frivillige fra sociale medier. 
Vi skal sørge for, at der ikke igangsættes for ambitiøs en ordning, så vi ikke kan opretholde 
den, når begejstringen har lagt sig. 
Joachin har nært kendskab til hushandler i byen og vil gerne informere. 
Lokalrådet opfordrede Gitte og Evald til at arbejde videre hermed. 
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7. Væksthuset. 
Overvågning er opsat, hvilket ser ud til at fungere præventivt. 
 
 
8. Trafikudvalget. 
Sportsvej er åbnet. Der er ikke lavet sikkerhed for cyklister, da vejen fungerer som skolevej. 
Der kunne laves cykelmarkering og kiss-and-go plads. 
Forslag om, at der inviteres til møde herom i forbindelse med evaluering om et år. Under 
vilkåret at vejen nu engang er åbnet, men at sikkerheden kan forbedres. 
Lokalrådet kan også forsøge at samle interessenterne om et år. 
 
 
9. Natur- og Fritidsudvalget. 
Arbejdsdag på naturstierne holdt. 
Forslag om flere skraldespande ved hundeskolen. 
 
 
10. Spis sammen. 
Overskud på 5.770 kr.  
2 gange mere er booket. 
 
 
11. Tunnelprojekt. 
Projektet går fint. Kan indvielse kombineres med lokaldysten? 
 
 
12. Næste møde. 
Årsforsamlingen den 17/3. Konstituerende lokalrådsmøde 25/3. 
 
 
13. Eventuelt. 
Der bliver en opfølgende workshop om byfornyelsen i forsamlingshuset i februar. 
Spørgsmål om status Kærshovedgaard. Ikke meget nyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


