BORDING LOKALRÅD
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CVR-nr. 33981023

Møde i lokalrådet
20/6 kl. 19.00 – 21.00
Til stede: Evald, Eddie, Birgit, Michael, Annie, Kim
1.

Velkomst.

Evald bød velkommen.

2.

Evaluering af mødet med kommunalt udvalg

Tilflytterpakker blev drøftet. Lokalrådet har fået del i markedsføringspulje.
Kommunen har ansat en ”bosætningsguide” i form af en person, som kan guide tilflyttere.
Lokalrådet kan tage kontakt til vedkommende, når denne er ansat.
Kommunen laver en statistik over tilflyttere internt i kommunen og tilflyttere til kommunen.
Spørgsmål om tilskud til landsbyer blev drøftet.

3.

Kassereren.

Kontering af de forskellige udgifter blev drøftet. Typisk skal lokalrådet med egen likviditet
finansiere projekterne, indtil afregning fra tilskudsyder. Der er brug for koordinering af
projekter af hensyn til likviditeten.
Der kunne laves et månedsopdelt likviditetsbudget og et budget over driftsudgifter. Det vil
Eddie og evt. Kim lave forslag til.

4.

Natur- og Fritidsudvalget.

Orienteringsløbsfolder er undervejs inkl. orienteringsløbskort og 30 orienteringsløbsposter.
5.000 kr. deles mellem skolen og lokalrådet, og der kan søges tilskud hertil, så den endelige
udgift kan være mindre.
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5.

Trafikudvalget.

Der arbejdes stadigvæk med skiltet på Jens Chr. Plads. Forsamlingshuset skifter adresse til
dette, så skiltene vil blive genopsat.

6.

Væksthusudvalget.

Der er lidt problemer igen med hærværk. Måske kan det gøre, at der må opsættes
videoovervågning. Birgit via Vagn er ved at undersøge dette.
Indtil videre låses huset hver aften.
Der ønskes 2 borde-bænke sæt til foran.
Der er bevilliget 27.000 kr. til varmepumpe. I et uisoleret rum må temperaturen kun hæves
med 5 grader ifølge bygningsrelementet.
Skal der tages entré? Fx til nytårskuren. Der er fordele og ulemper. Bla. administration.
Skal der i øvrigt indføres kontingent til lokalrådet?

7.

Velkomstmappe

Else vil gerne overtage opgaven, og det tager lokalrådet gerne mod. I første omgang opbruges
beholdningen af velkomstposer, og der tages kontakt til kommunens kommende
bosætningsguide til efteråret.
Annie havde en statistik bestående af 4 returnerede spørgeskemaer.
Forslag om moderne hjemmeside til præsentation af byen evt. inkl. bykalender. Tidligere
arbejde i sagen blev drøftet.
Facebookside ”Flytteguiden” blev også foreslået.
Emnet bliver sat på dagsorden til næste møde.

8.

Kærshovedgård, tryghedsprojekterne

Michael delte seneste erfaringer. Han har deltaget i et møde med politiet mf.
Evald har arbejdet med cykeltyveriproblematikken. I første omgang er der efterspurgt en
statistik over cykeltyverier, men en sådan findes ikke.
Evald har opfordret politiet til at deltage med den mobile politistation til byfesten. Derimod er
deltagelse i spis-sammen ikke en god idé.
Bustransport er sat i bero, da den ellers skal i udbud.
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9. Byfestugen
Hæderspriser blev drøftet.
Michael har talt med Lars herunder navnene på priserne. Skal der være 2? Lokalrådet var
ubeslutsomt i sagen. Kan det være en gruppe eller skal det være en person?
Lokalrådet fandt en modtager, og vil kalde modtageren for ”Årets Bordinggenser”. Evald
tager kontakt til erhvervsforeningen herom.

10. Orienteringsemner.
Eddie er med i et projekt, hvor kommunens skønne steder skal findes og der arrangeres en gåtur i forbindelse hermed. Alle kan foreslå et sted. Planetstien er i november.

11. Næste møde.
Tirsdag den 28. august kl. 19.00 i Bording Hallen.

12. Eventuelt.
Borgertip til kommunen blev drøftet – en app kan bruges.
Nielsens dyreshop vil måske opsætte nogle standere med hundeposer ved hundeskov og
baneområdet.
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