Lokalrådsmøde
Onsdag d. 27/6 2019
Referat
1. Velkomst
Evald bød velkommen til Birgit, Kaj, Gitte, Eddie, Evald, Kim, Poul og Erland.
Afbud fra Joachim
2. Opfølgning fra sidste møde
Bent Hulgaard vi se på puljer i forbindelse med vores bevægelsesruter
3. Kassereren
10.000 kr. er modtaget fra bymarkedsføringspuljen. Overvejelser om økonomi skal opdeles i
drift og projekt.
Hvornår og hvordan disponeres indtægter fra fx byfestfolder? I forbindelse med
årsafslutningen.
4. Væksthuset
Udlånt til Bording IF.
Overvågning – vi skal køre på kommunens net, hvilket er ret dyrt i etablering ca. 12.000 kr.
Evt. kan der byttes med, at der ikke er etableret låseordning. Birgit afventer svar fra
kommunen.
Der forsøges med overfladebehandling af gulv, men løsning er ikke fundet. Kaj foreslår igen
med betonmaling. Birgit vil undersøge.
5. Trafikudvalget
Tunnelprojekt. Det undersøges med spots ved gelænder. Det undersøges med maling i
regnbuens farver, men opdateret tilbud er ikke modtaget. Kaj har kontaktet kommunen ang.
samarbejde, men ikke hørt retur.
Der henvises i øvrigt til Evalds forklaringer i dagsordenen.
6. Natur- og Fritidsudvalget
Der henvises til udsendt referat. Der arbejdes med at få afsluttet nogle projekter bla. af hensyn
til tilskud. Arbejdsweekenden har været en succes og vil blive gentaget.
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7. Byfestprogram.
Birgit har brug for hjælp til fotokopiering ved XL-Byg, fordi det tager en hel dag at kopiere.
Mandag i uge 28. Gitte og Erland meldte sig. Bente og Svend står for uddeling.
Lokalrådet har ikke ønske om at deltage med en stand.
Lokalrådet drøftede modtager af Årets Bordinggenser og fandt en modtager. Evald kontakter
Erhvervsrådet.
8. Gadeambassadører
Gitte har overvejet om sådanne kan findes på Vision Bording. Tilflytterposer var ikke den
store succes. Sandsynligvis skal de håndplukkes.
Gadeambassadørernes rolle skal primært være at indrapportere tilflyttere.
I stedet kan det være en samlet rundvisning i Bording 2 gange om året + efterfølgende kaffe.
Evt. i samarbejde med gå-klubben. Evt. drøftes sagen med bosætningskonsulenten eller på det
kommunale møde.
Forslag om ”Book en rundvisning” på hjemmeside.
Idéerne overvejes til næste møde.
9. Spis sammen 24/10
Chefkok er Bjarne Mølsted. Vi vender tilbage hertil.
10. Kærshovedgård
Orienteringen fra politiet har været mere sparsom på det seneste. Har ambassadørrollen
overlevet sig selv? Ja. Evald fortæller politiet at vi synes, vi skal afhøre med
ambassadørrollen.
Lindholm er blevet droppet, men ifølge ”forståelsespapiret” skal der findes et andet sted til de
på tålt ophold og udviste kriminelle.
Lokalrådet foretager sig ikke på nuværende tidspunkt noget i sagen.
11. Turisme
Ikast-Brande har tilsluttet sig VisitHerning. 3 personer udgør Ikast-Brandes repræsentanter i
VisitHerning. Turistforeningen har en bestyrelse, der består af bla. 3-5
generalforsamlingsvalgte. Det er uklart, hvad det koster i kontingent.
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12. Bosætningsstrategi
Bosætningskonsulenten er ansat i en 3 årig projektstilling. Der indkaldes til møde i
forlængelse af den vedtagne bosætningsstrategi. Har lokalrådet nogle input?
Evald noterede (eller modtager besked efterfølgende) hvilke personer, der kan deltage i
mødet.
13. Orienteringspunkter
Intet noteret.
14. Næste møde
Torsdag den 3/10. Spis-sammen og gadeambassadører er på dagsordenen.
15. Eventuelt
Intet noteret.
Mon ikke det var nok for denne gang?
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