
 

Lokalrådsmøde den 20. juni 2017 

- referat - 

 

1. Velkomst.  

Annie deltog i mødet delvist. 

  

2. Bemærkninger til seneste referat.  

Ingen. 

  

3. Kassereren.  

Eddie gennemgik bogføringsoversigt, og gangbroprojekt blev drøftet nærmere. Eddie laver senere et 

projektregnskab til brug for afregning overfor tilskudsgiverne. 

Der er modtaget 10.000 kr. fra Nutidens Kvinder i gave + tilbud om at stå for beværtning i forbindelse med 

indvielse af stierne. 

Der er modtaget forslag om, at stierne helt eller delvist laves til ”Hjertestier”. Dette inkluderer sponsorering 

af piktogrammer og trykning af kort. 

 

4. Stilaug - Multistien  

Ligger stille pt. 

 

5. Evaluering af møde med Erhvervskontaktudvalget m.fl. d. 18. maj.   

Der er ikke lavet et officielt referat fra kommunal side. Fra lokalrådets deltagere blev der udtrykt en 

ærgrelse over, at der ikke altid var tilstrækkelig fokus fra nogle af de deltagende personer. På den anden 

side var det et uformelt møde med de fordele, der ligger deri. Er der tilstrækkeligt udbytte i forhold til 

lokalrådene indbyrdes og i forhold til erhvervskontaktudvalget?  Ja, noget tages der med derfra. 

 

 



6. Lokalrådets aktiviteter ved byfesten.  

Tombola i Væksthuset er vel i lokalrådsregi? Lokalrådet nævnes som arrangør.  

Det samme gælder byfestprogram og annoncerne er heri. 

 

7. Natur- og Fritidsudvalget.  

Klipning af stierne. Efterhånden haves mange km sti. Kaj slår græsset i 2017 for 5.000 kr. på noget af 

stierne. Andre hjælper andre steder. 

Vil Bording Kirkebys borgerforening og andre foreninger være bidragsydere vil anskaffelse af en egnet 

plæneklipper? Det drøftes på natur- og fritidsrådets møde i næste møde. 

Pas på at afstemme sponsoratforespørgsler indbyrdes i lokalrådet. 

Der er taget kontakt til skolen ang. trækvogne og oplevelses-udstyr, hvilket der var interesse for. 

Ny lærer, Majbritt, er interesseret i orienteringsløb og vil måske være med til at skabe den form for 

aktivitet på stisystemet? 

Andre aktiviteter overvejes – forhindringsbane eller andet. 

Forslag om skovrejsningsprojekt senere. 

Der modtages sponsorater og gaver mange steder fra, hvilket vi skal være gode til at dyrke. 

Forslag om Facebook-side kun til stisystemet. 

Der overvejes en særskilt side til stisystemet på hjemmesiden. 

 

8. Hundeskovsudvalg.  

Der har været officiel indvielse og fin omtale heraf i avisen. Udvalget er i mål. 

 

9. Trafikudvalget.  

Sportsvej. Lokalrådet er høringspart. Indtil videre foretages der ikke noget i sagen. Der er mange 

interessenter med sandsynligvis forskellige holdninger. Når vi evt. spørges, kan trafikudvalget mf. tage 

sagen op. 

 

10. Byudviklingsudvalg.  

Bymarkedsføringsprojekt er igangsat af erhvervsforeningen. Annie har deltaget i mødet. Begrænset 

fremmøde. Videoprojekt er foreslået. 

Udvalget ved Thomas og Annie ligger stille. Skal det stilles i bero indtil Realdania aktivitetsprojektet 

igangsættes? Ja det må være sådan. 

Der arrangeres borgermøde herom 12. august. 



Evald har kæmpet for, at få afsluttet Jens Christensens plads samt bla. overgangen over Søndergade 

ordentligt. Men det er vanskeligt at få respons. 

Forsamlingshuset vil gerne have opstregning med hvide streger og tager selv kontakt til kommunen herom. 

 

11. Væksthusudvalget.  

Huset bliver brugt. Desværre også nogle gange til rygning og drikning. Heldigvis ikke med de store 

problemer til følge endnu. 

Der er truffet aftale om, at der nu gøres rent dagligt på toiletterne af kommunen. 

Henvisning til toiletterne opsættes. Maling af toiletskilt på døren – evt. ved en kunstner (muligvis ved Johns 

søn) (eller en af de lokale malere). 

Der var en drøftelse af plakatsøjle ved væksthuset, men den må ikke graves ned igennem asfalten. I stedet 

laves nogle opslagstavler ved huset. Erhvervsforeningen mener, at de skal vedligeholde søjlen. 

 

12. Tilflyttere  

Punktet overføres til næste gang. 

Omtale af genoptryk af velkomstposer i pressen? 

 

13. Orienteringsemner.  

Lokalhistorisk arkiv og biblioteket har fået lov til at blive i lokalerne. De nye skolebørn med autisme er 

placeret i pavilloner. 

Spis-sammen 25. oktober – Else Jacobsen vil gerne være kok. Menu skal besluttes. 

Bording Kirkeby er i gang med at arbejde med byfornyelse. 

  

14. Næste møde.  

Tirsdag den 29. august. 

 

15. Eventuelt 

Intet. 

 

 


