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BORDING LOKALRÅD 
v/formand Evald Asp 
Lærkevej 18 
7441  Bording 
 
post@bordinglokalraad.dk 
CVR-nr. 33981023  

 
Møde i lokalrådet 
Onsdag d. 21/3 kl. 20.00 – 21.00 
Bordinghallens mødelokale. 
 
John har meldt afbud. Kaj var fraværende. 
 
Dagsorden - konstituerende møde 
 
1. Velkomst. 

Evald bød velkommen til det nyvalgte lokalråd herunder Michael og Poul, som er nye i 
lokalrådsarbejdet. 
 

2. Evaluering af årsforsamlingen 
Færre fremmødte hvilket måske bla. skyldes, at Nutidens Kvinder havde møde samme 
dag. Pas på datosammenfald næste år. Person udefra som trækplaster blev overvejet – evt. 
via tilskud fra foreningen Liv i Bording. 
 

3. Konstituering – det vi skal ifølge vedtægter. 
a) Valg af formand – Evald blev valgt 
b) Valg af sekretær – Kim blev valgt 
c) Valg af kasserer – Eddie blev valgt 
 
Lokalrådet består herefter af:  
Evald Asp, formand 
Eddie Sørensen, kasserer 
Kim Rune Christensen, sekretær 
Birgit Linaa Pedersen  
Kaj Bach Pedersen  
John Laue  
Annie Bech Nielsen 
 
Arbejdende suppleanter: 
Erling Hagelskjær 
Poul Bak  
Michael Nielsen 
 
 

4. Konstituering i øvrigt = hvor vil vi gerne lægge vores arbejdskraft. 
Trafikudvalget 
Natur- og fritidsudvalget – Evald, Eddie og Poul. Stisystemet er ved at være tilendebragt. 
Men der er mange fonde at søge til andre projekter. Igangværende projekter er kantlister, 
gangbroer, orienteringsløbspæle, skilte mv. 
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Væksthuset – Birgit, Annie og Kim.  
Hundeskov – Birgit (og Helge) 
Byudviklingsudvalg – sættes på pause indtil nye projekter måtte melde sig. 
Spis-sammen til oktober - Erling. Bjarne vil gerne være chefkok. 
Ad hoc opgaver – Michael 
 
 

5. Velkomstmappen. 
Annie har konstateret, at det er et (for) stort arbejde at administrere primært pga, at 
foreninger og andre ikke vender tilbage med indholdet. Kun lokalrådet v/Annie står for 
det. En person fra Erhvervsforeningen kunne godt bruges. 
Mappen udleveres til alle tilflyttere til 7441 i modsætning til den kommunale, der kun 
udleveres til tilflyttere til kommunen. Tilflyttere internt i kommunen får ikke besked om 
vores lokale velkomstmappe. 
Brandes erfaringer med velkomstmappe kunne indhentes. 
Beslutning om fortsættelse udsættes til efteråret, hvor beholdningen af velkomstmapper 
forventes at være brugt. 
 
 

6. Næste møde. 
Der er møde med Erhverv, Vækst og bosætningsudvalget 4. juni 16.30-20.00 
Lokalrådsmøde mandag den 30/4 kl. 20-22 (senere start pga løbeklub) 
 
 

7. Eventuelt. 
Evald har lagt opslag i tryghedsambassadørsamarbejdet på Vision Bording. 
Birgit deltager i møde Co-creation ang. Kærshovedgaard. 
Michael og erhvervsdrivende deltager i møde på Kærshovedgaard 
Væksthuset har fået bevilliget en varmepumpe, der vil blive opsat, hvis det ikke er bedre 
med den indlagte fjernvarme. 
Eddie har søgt de 10.000 kr. i kommunalt tilskud. 
Hvis Sven og Birgit skal lave byfestprogram, vil Lars gerne sponsorere trykning. Afventer 
Hallens møde. 
Kontingent til lokalrådet blev drøftet. Vil kræve vedtægtsændring og en del 
administration. 
 


