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Lokalrådsmøde. 
Dato:   30/6 2022   Kl.:  19.00 Sted: Bordinghallen - mødelokalet 
 
Tilstede: Evald, Gitte, Poul, Benjamin, Peder, Erland, Eddie (referent) 
Afbud: Kim. 
 
Evt. afbud senest dagen før til EA. 
 
Dagsorden. 
 

1. Velkomst 
2. Status på ansøgninger. 
3. Årets Bordingenser 
4. Væksthuset 
5. Natur- og fritidsudvalget 
6. Øvrige udvalg 
7. Byfestugen 
8. Velkommen til nye bordingboere 
9. Tryghedsgrupper 
10. Spis sammen 
11. Lokaldysten 2022 
12. Næste møde 
13. Eventuelt 

 
Bemærkninger. 
 

1. Velkomst  
Ajourføring af adressefeltet på hjemmesiden (adresse og foto). Kim 
tovholder. 

 
2. Status på ansøgninger. 

a) Friluftsrådet vedrørende multistien: Kr. 50.000 m. forskellige specificerede 
bemærkninger. Er meddelt multistilauget.25.000 fra sparekasse fonden. 

b) Til områder med landvindmøller: Har fået afslag d. 29/6 22. 
c) Kommunal pulje: Byporte/flagporte ved indkørsler kr. 25.000. Eddie og Kim 

J. fortsætter projektet. 
d) Kommunal pulje: Mad, vin og motion. Afslag. Påtænker ansøgning til Liv I 

Bording. Evald er fortsat tovholder. 
e) Kommunal pulje: Div. vedrørende vores stier – ATV, flis mv. (incl. 

hundeskoven).  Afslag m. begrundelsen hører under de 50.000 i årligt 
driftstilskud. Natur- og Fritidsudvalget tager sagen på ved næste møde. 

f) Kommunal pulje til forsamlingshuset. Afslag. Er meddelt Birgit. 
 

g) Borgerbudgettering 2022. Der er 200.000 kr. Peder har planlagt flg. tidsplan: 
7/9 1. møde, inspirationsmøde og procesbeskrivelse,  
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11/10 Ansøgninger fremsendes,  
1/11 2. møde med præsentation og afstemning.  
Peder er tovholder. Er der brug for en samarbejdsgruppe? Er der nogen, vi 
skal skubbe til/animere til at søge? 
Arbejdsgruppe Peder, Eddie, Gitte. 
Snak om at motivere for projekter til borgerbudgettering. Evald kontakter. 
Alle må gerne motivere til mulige projektmagere  
 
Har vi andre projekter som kan komme med i kommunens 50/50 projekter. 
 

3. Årets Bordingenser 
Hvilke emner har vi? Vi har fundet årets prismodtager 
 

4. Væksthuset 
Status efter møde og dialog på Vision Bording. 
Kommende møde. Der har været afholdt møde om væksthuset. Primært vægtere 
og enkelte borgere. Der er indkaldt til et nyt møde d. 10 juli. Hvor vi håber 
mange af de unge vil deltage. Kan man motivere måske 5 unge til at være på 
holdet. Som kan være med til at tage ansvar. 
 

5. Natur- og fritidsudvalget 
Eddie, Sven og Evald har haft møde med Kræftens bekæmpelse og 
Hjerteforeningen vedrørende evt. skiltning om røgfrie stier. 
Tanken er, at der på centrale steder placeres infotavler og på flere af de 
eksisterende stolper på skrues piktogrammer. Begge dele med opfordring til 
røgfrihed. Tanken er at det skal være en opfordring.  
Der arbejdes med et oplæg fra Kræftens bekæmpelse.  
 
Juletræ Poul sætter i gang, og søger liv i Bording.  
 

6. Øvrige udvalg 
Forslag om gangbro over banen ved Fakta. 
At få beskrevet et konkret projekt, som kan realiseres når tilladelser og 
finansiering er på plads.  

 
7. Byfestugen 

Har vi tanker/ideer/aktiviteter i tilknytning til byfestugen? 
Opfordring til at få lagt alle aktiviteter ind på 7441.nu  
Vi har ikke en stand i år. 

 
8. Velkommen til nye bordingboere 

Velkomstmøde efter hidtidige koncept afholdes torsdag d. 8/9. Efter dette 
arrangement evalueres og træffes beslutning om fremtidige arrangementer. 
Gitte, Lars Lausten og Evald 
Sidste år var der 3 husstande repræsenteret.  
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Forslag om at få lavet en podcast med fortællinger om og for Bording. 
 
 
 
 

9. Tryghedsgrupper. 
Gitte og Evald orienterer. 
Tryghedsambassadører og den nye tryghedsgruppe der har fået bevilliget 5 mio, 
kr. består af 9 mand. Kom med et beskrevet projekt, og søg penge til det, du skal 
være parat til at gennemføre dit projekt. 
- Forældre er utrygge ved at sende børn med toget.  
- Aflåst cykelparkering. 
- Alarmsystemmer. 
- Gps til børn. 
- Belysning. 
Så søg penge ved gruppen.  

  
10. Spis sammen.  

Erland præsenterer planen.  
d. 27 oktober, forarbejde d. 26 oktober. Forarbejde.  
 

11. Lokaldysten 2022. 
Erland præsenterer planen. D. 4 september kl 10:00 til 12:00 
Det handler om at få flest mulige til at deltage. I konkurrence med de andre byer. 
Sidst blev vi nr. 4. Blåhøj blev nr. 1 
 

12. Næste møde 
Tirsdag d. 20 september.  
 

13. Eventuelt 
 
God sommer til alle. 


