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Møde i lokalrådet d. 11.08 kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Café Tæt På. 
 
Referat 
 
1. Velkomst. 
Til stede: Per, Gitte, Eddie, Evald, Kim, Peder, Erland, Poul 
 
 
2. Fra kassereren. 
Kommunalt tilskud forhøjet til 50.000 kr., men forudsætter nu budget + tilbagebetaling hvis 
ikke tilskuddet er anvendt på de specifikke budgetterede bruttoudgifter. I år er der lempet på 
reglerne, så tilskuddet kan anvendes til fx også på tilskud til lokale forsamlingshuse. 
 
Kassereren forventer et korrigeret budgetoverskud for 2020 – efter coronaeffekt – på cirka 
4.000 kr. 
 
 
3. Fremtidige mødeafholdelser. 
Vi vil fortsat holde møderne hos Café Tæt på, bla som følge af, at hun har støttet os tidligere, 
så vil vi også støtte hende. 
 
 
4. Kandidat til Bordingprisen 
Ikke uddeles pga aflysning som følge af Corona. 
 
 
5. Henvendelse fra Birgit vedr. Bording Forsamlingshus. 
Forsamlingshuset har reduktion i indtægter pga corona på cirka 100.000 kr. Det vides ikke, 
hvor meget huset kan spare i udgifter. 
Bør byens foreninger eller i byen i fællesskab give en støtte til forsamlingshuset? 
Huset kan også forbedre sit indtægtsgrundlag fx ved prisstigning af spis sammen 
arrangementer. 
Forsamlingshuset bør i første omgang fremskaffe et bedre økonomisk beslutningsgrundlag 
herunder et likviditetsbudget for 2020 og årsregnskab for 2019. Eddie snakker med Birgit. 
 
 
6. Mødet med Erhverv-, Vækst- og Bosætningsudvalget. 
Fællesmøde 28. september med alle lokalrådene i år. Hvis det enkelte lokalråd har noget 
specifikt, kan der anmodes om et særskilt – bilateralt – møde. 
Er lokalrådet fast høringspart ved nye/ændrede lokalplaner? Åbenbart modtages ikke mail 
med alle lokalplaner. Evald rundsender oprindelig samarbejdsaftale med kommunen. 
Bordings side i bosætningsguiden indeholder ikke tilflytterhistorier. 
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Samlet tilmelding senest 18. september. Lokalrådets medlemmer melder tilbage til Evald 
herom i forbindelse med rundsendelsen af samarbejdsaftalen. 
 
 
7. Velkomstmøde for ”nye” Bordingborgere. 
Invitation er omdelt i 54 postkasser, heraf cirka 40 modtaget fra whistleblowere. Der mangles 
boligselskaberne, men det løses til næste gang. 
Der er også opslag på Facebook. 
Byens foreninger er også inviteret til at optræde med et kort indlæg. 
 
 
8. Spis sammen 22/10. 
Vores sædvanlige kok kan ikke medvirke. Else Jacobsen har givet tilsagn med forbehold for 
Coronasituationen. Som det er nu, kan der efter det oplyste være maks. 120 personer i 
forsamlingshuset. 
Erland er tovholder. 
 
 
9. Væksthuset. 
Det fungerer vistnok bedre i huset med hensyn til hærværkssituationen. 
Væksthuset/Væksthusets Venner har sine egne midler, som er indsat på lokalrådets konto. 
Råderetten over midlerne og Væksthusets Venners status i forhold til lokalrådet blev 
diskuteret uden at det dog skal give anledning til problematisering af dette. 
 
 
10. Trafikudvalget. 
Erland vil gerne nøjes med ad hoc-opgaver i udvalget. Evald vil gerne sætte udvalget i gang. 
 
 
11. Natur- og fritidsudvalget. 
Udvalget er beskæftiget med vedligeholdelse af stisystemet. 
Forslag om etablering af sheltere på området ved siden af den nye børnehave. Grøn Pulje 
(ligesom tidl. Grøn Ordning) kan søges om midler – etableres i løbet af et par år. 
På længere sigt kan der i øvrigt laves en visionsgruppe til ansøgning af denne pulje – 
multistien er også en mulighed. 
 
 
12. Evt. emner fra opsamlingsnotatet, hvis tiden er til det. 
Evald rundsender notatet.  
I første omgang orienterede Evald om problematikken om krydsningen af Søndergade. 
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13. Orienteringspunkter. 
Der er desværre lavet hærværk på tunnelen, men Erland har udbedret skaderne. 
 
Tilbud på graffitibeskyttelse er modtaget, men afvist pga prisen. 
Der skal findes en ordning med vedligeholdelse bla. at fjerne ukrudt. 
 
Husk tilmelding til stormøde om bosætning den 16. september jf. særskilt mail fra kommunen 
(via Evald). 
 
 
14. Næste møde. 
Tirsdag den 6. oktober. Husk invitation til Erland ;-) 
 
 
15. Eventuelt. 
Intet noteret. 
 


