
Bestyrelsesmøde mandag d. 9. maj kl. 19.00 i Bording Hallen 
Deltagere: Jakob, Lars, Kim, Kirsten, Janne, Henrik (ref.) 
 

REFERAT 

1. Konstituering efter generalforsamlingen 
Formand: Jakob Lauritsen 
Sekretær: Henrik Engedahl 
Kasserer: Kim Christensen 

 
2. Nye ansøgninger til behandling 

Ansøgninger siden sidst, alle behandlet og godkendt pr. mail. Ansøgninger vedlagt som bilag. 
 Revideret og forhøjet ansøgning til Lokalrådets jubilæum og årsforsamling 
 Projektor til brug i Væksthus, Lokalråd og Forsamlingshus 
 Banko og Spil i Bymidten v/Annie og Væksthusets Venner 

 
3. Status på hidtidige ansøgninger 

Status på projekter, hvor gennemførelsen afventer eller er uafklaret: 
 Multistilauget – Aktivitetskoncept (afventer)  

 
4. Opfølgning og konklusioner efter evalueringsmøde d. 31. marts 2022 

Baggrund for evalueringsmødet jf tidligere dagsorden: 

Punktet kommer på baggrund af foreningens ansøgning om at forlænge perioden for 
foreningen i lyset af Coronaens begrænsninger og efterfølgende virtuelle drøftelser med RD 
og Ikast-Brande Kommune d. 7. januar (Mikkel, Kenneth Jensen, Jakob og Henrik) 

Der lægges op til en evaluering af foreningens hidtidige arbejde som grundlag for en aftale 
om justeringer forud for foreningens videre arbejde. Hvad er gået godt, hvad er ikke? Har vi 
oplevet begrænsninger? Kan vi se flere muligheder? 

Evalueringen skal/kan føre til justeringer i de oprindelige rammer/regler for foreningen. Fx 
foreningens levetid, krav til aktiviteter for at opnå tilskud (geografi, anlæg/aktivitet, 
selvfinansiering) m.v. 

 Vi skal udarbejde bestyrelsens konklusion efter evalueringsmødet. Vedlagt som bilag 
findes noterne fra evalueringsmødet.  

 Vi skal fastlægge hvilke skridt vi skal tage på baggrund af konklusionerne under pkt. 3 

 

Punktet blev drøftet og i punktform konkluderede bestyrelsen følgende: 

 Tid: Foreningens arbejde forlænges med baggrund i corona-tiden til slut 2024. 
 Geografi: Foreningens tilskud til nye aktiviteter udvides til at omfatte hele arealet inden for 

bygrænsen til Bording (byskiltene). 
 Formål og krav i øvrigt: Øvrige gældende krav fastholdes som de er.  

 
Som konsekvens af dette har sekretæren udarbejdet nedenstående samlede forslag, der følger 
som konsekvens af ovenstående drøftelser og konklusioner: 
 
  



-- 
 

På baggrund af drøftelser med Realdania og Ikast-Brande Kommune samt evalueringsmødet i 
Bording Hallen d. 31. marts ønsker bestyrelsen at foreslå nedenstående ændringer i foreningens 
vedtægter. Forslagene har baggrund i en meget lav aktivitet i det sociale og fælles lig gennem 
corona-tiden og erfaringer med at kravene om den geografiske placering af aktiviteter hvortil der 
søges tilskud, har begrænset størrelsen på og antallet af ansøgninger. Derfor søges foreningens 
arbejdsperiode forlænget og den geografiske udbredelse i byen udvidet. 

Ændringerne indarbejdes i et samlet forslag til nye vedtægter (vedlagt). Vedtagelse af forslaget 
kræver behandling på en (ekstraordinær) generalforsamling. Bestyrelsen skal tage stilling til det 
praktiske i denne forbindelse (tid, sted, indkaldelse m.v.) 

Yderligere foreslår bestyrelsen at foreningens arbejdsperiode i lyset af corona-periodens 
konsekvenser for det sociale fælles liv forlænges med ca. 3 år til udgangen af 2024 før der 
foretages en samlet afsluttende evaluering i samarbejde med Realdania og Ikast-Brande 
Kommune. 

Forud for en generalforsamling med behandling af forslag til vedtægtsændringer søges der af 
formanden opbakning til ændringerne hos Realdania og Ikast-Brande Kommune, da både 
tidsperioden og de foreslåede vedtægtsændringer indgår som elementer i den oprindelige aftale. 

Forslag til ændring af vedtægter: 

§1 stk. 2 ændres fra 

Foreningen har til formål at arbejde for liv og nye traditioner i de nye byrum i Bording 

til 

Foreningen har til formål at arbejde for liv og nye traditioner i Bording by 

§1 stk. 3, dot 1 ændres fra 

 inviterer til mere liv i Bordings nye byrum 

til 

 inviterer til mere liv i Bording by 

§5 stk. 1, 2. afsnit, 1. sætning ændres fra 

Tilskud bevilges til ansøgte aktiviteter, der opfylder foreningens formål, og som 
foregår i eller har tilknytning til området omfattet af byfornyelsen i Bording i 2010-
2016. 

til 

Tilskud bevilges til ansøgte aktiviteter, der opfylder foreningens formål jf. §1 
-- 
 
  



5. Mødekalender 2022 
Bestyrelsesmøder kl. 19.00: 
Onsdag d. 9. februar 
Mandag d. 9. maj 
Onsdag d. 31. august 
Mandag d. 31. oktober 

Generalforsamling 
Torsdag d. 31. marts 2022 
 

6. Eventuelt 


