
Børkop Lokalråds bestyrelsesberetning for 2015.  

 

Året 2015 har været præget af mange aktiviteter, som jeg senere vil omtale. 
Strategien for årets arbejde i Børkop Lokalråd var, at bruge de første måner til 

at afslutte arbejdet med at en række projektmuligheder og i resten af året se, 
om der var kræfter i lokalområdet, der ville føre projekterne videre. 
 

Lokalrådets adfærd og arbejde har gennem 2015 taget afsæt i vedtægter for 

Børkop Lokalråd og i et vedtaget værdisæt. Disse fremgår begge af lokalrådets 

hjemmeside www.børkop.dk 

Da værdisættet er nyt, vil jeg her gerne uddybe og begrunde de valgte 

værdier: 

1. Alle aktiviteter gennemføres som supplement til bestående aktiviteter i 

lokalområdet og med respekt af lokalområdets interesser 

Lokalområdet skal derfor ikke tage initiativ til noget, som nogen i 

lokalområdet allerede beskæftiger sig med eller som der ikke er interesse 

for. 

2. Lokalrådets aktiviteter skal være bredt dækkende i forhold til borgeres 

(herunder forskellige aldersgruppers), foreningers, institutioners og 

virksomheders behov.  

Lokalrådet har i årets løb arbejdet med aktiviteter målrettet tilflyttere, 

unge, ældre, foreninger, institutioner og virksomheder. 

3. Lokalrådets aktiviteter skal være ansvarsplaceret hos en eller flere 

bestyrelsesmedlemmer eller hos udpegerede tovholdere 

Lokalrådets aktiviteter er i dag ansvarsplaceret hos 5 

bestyrelsesmedlemmer og 8 tovholdere 

4. Alle lokalrådets aktiviteter skal driftssættes hos lokalområdets 

enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller virksomheder. 

Efter igangsætning af aktiviteter i lokalområdet skal ansvaret for 

aktiviteternes fortsættelse placeres hos en eller flere borgere i 

lokalområdet, hos en forening, en institution eller en virksomhed. 

5. Engagement er vigtigere end tid, når lokalområdets borgere, foreninger, 

institutioner og virksomheder engagerer sig i lokalrådets aktiviteter 

Lyst og ansvarsfølelse skal i højere grad end tidsmæssige muligheder 

være grundlaget for den enkeltes involvering i lokalrådets aktiviteter. Det 

er således uden betydning for involveringen, om den enkelte kan undvære 

1 time pr måned, 1 time pr uge eller 1 time pr dag.  

6. Alle lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder skal 

søges involveret og engageret i lokalrådets aktiviteter 

http://www.børkop.dk/


Lokalrådet har brug for en meget bred forankring af og opbakning til dets 

aktiviteter for at have den nødvendige troværdighed og gennemslagskraft 

i forhold til forhandlinger med Vejle Kommune og andre 

samarbejdspartner 

7. Åbenhed er nøgleordet i den løbende information til og kommunikation 

med lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder 

Børkop Lokalråd bestræber sig på åbent at informere om alle tanker og 

planlagte aktiviteter i det enkelte projekt, ligesom alle lokalrådets 

bestyrelses- eller arbejdsmøder er åbne for alle interesserede. 

8. Lokalrådsmøder og arbejdsgruppemøder er åbne møder, hvortil alle 

interesserede har adgang. Lokalrådsmøder og arbejdsgruppemøder 

fremgår af lokalrådets aktivitetskalender.  

 

Herefter vil vi gerne gennemgå de aktiviteter, som Børkop Lokalråd i 2015 har 

været involveret i. I forbindelse med den afsluttende drøftelse af bestyrelsens 

beretning, vil der blive mulighed for at spørge dybere ind til de enkelte 

projekter. I aften er flere tovholdere til stede, og disse vil kunne give en 

uddybende besvarelse af spørgsmålene. 

Generelt synes jeg, vi i bestyrelsen kan være stolte af udviklingen i og 
gennemførelsen af vore mange projekter. Strategien var jo netop at bruge de 

første måner til at afslutte arbejdet med at pege på en række 
projektmuligheder og i resten af året se, om der var kræfter i lokalområdet, 

der ville føre projekterne videre. 

 
Og det er i stort omfang lykkes. 

 
1. Vi har fået etableret en hundeskov, der drives af en nyoprettet 

og særdeles aktiv forening, der til nytår inviterede til 
Nytårstaffel. 

2. Vi har fået installeret et læskur på Børkop station med stor 
hjælp af Kanal 94 

3. Vi har gennemført en guidet byrundtur i Børkop med Ruth 
Carlsen som guide 

4. Vi har fået 4 tovholder for grønne teams i Børkop, så der nu er 
grønne teams omkring Peder Breths Parken, Farbror Svends 

Park, Sct. Jørgensparken/Borggårdsparken og området ved 
Børkop Vandmølle. 

5. I 2016 etableres en aktivitetskalender, der dækker hele 

lokalområdet og som findes på www.7080.nu 
6. Reservebedste date er blevet etableret på facebook af en privat 

initiativtager Maria Christensen 
7. Vi fik etableret en årlig affaldsindsamlingsdag og fejring af 

Naturens dag. Klaus Møller Borggårdsparken er i 2016 tovholder 



på affaldsindsamlingen, der foregår søndag den 17. april og 
Conny Brokholm fra Dansk Ornitologisk Forening er tovholder på 

Naturens dag, der gennemføres den 11. september 2016 
8. Vi får opstillet en 24/7 hjertestarter ved Rema 1000 og 

uddannet 16 førstehjælpere i lokalområdet 
9. Vi får opstillet motionsredskaber forskellige steder i Børkop i 

projektet Børkop en sund by 
10. Vi har startet et sørenoveringsprojekt i Peder Breths Parken 

11. Der er etableret en skøjteplads i Peder Breths Parken 

12. Aktiv omkring modtagelsen af asylansøgerne i Asyl Børkop 
 

 
 

1. Forsøget på at etablere mere liv i handelscentrum lykkedes kun til en vis 
grad, idet 

a. Fredagsrock blev en engangsaktivitet, selv om Gårslev bandet 
Catfish skød festen i gang med et brag. 

b. Børnelørdage blev gennemført i 2015 men med for få 
deltagere-  og nu kan vi ikke finde en ny tolvholder for den 

aktivitet, selv om Børkop Handels- og erhvervsforening gerne vil 
have aktiviteten gennemført i 2015 

2. Infomøde for nye tilflyttere blev en engangsaktivitet grundet de 
manglende nye tilflyttere, dette selv om der var stor opbakning fra 

lokalområdets foreninger. Og befolkningstilvæksten i Børkop fortsætter 

og 31/12 2014 boede vi 5284 borgere i Børkop By. Fra vore lokale 
byrådspolitikere ved vi, at udstykningerne i Børkop fortsætter, idet der 

snart udstykkes nye områder. 
3. Iværksættecenter m.m. blev ikke gennemført i den tidligere 

skansebakkebygning, hvor der til gengæld blev etableret Asyl Børkop, 
som lokalrådet har været meget involveret i. Til gengæld er der store 

forventninger til et oplæg til et iværksættercenter i det tidligere 
kommunekontor. 

4. Selv om der politisk var stor velvilje fra lokalområdets politikere i forhold 
til et skaterprojekt og etablering af et spillested, er ingen af stederne 

endnu etableret, og der blev ikke afsat beløb til dette på Vejle 
kommunes budget 2016. Muligheden for at etablere et spillested og et 

ungehus i Børkop har svinget en del over året. Her ved årets udgang ser 
tingene dog ud til at lykkes. Vi ved nu, at 1. marts åbnes et ungehus i 

Fristedets lokaler, og vi håber samtidig, at vi inden sommerferien 2016 

kan åbne et nyt skateranlæg og et spillested i Børkop. 
5. Sammen med Børkop Cykler vil Børkop Lokalråd arbejde på at få Tour de 

France til Børkop, hvis starten i 2019 eller 2020 foregår i Danmark og 2. 
etape skal starte i Vejle 

6. Børkop Lokalråd er sammen med Brejning Lokalråd og Gårslev lokalråd 
med i en følgegruppe til en 7080 – foreningsbaseret arbejdsgruppe, der 

en virkelig stor vision om etablering af et meget stort idrætsanlæg i 



lokalområdet. Et visionært projekt, hvor lokalrådet håber, at 
arbejdsgruppen trods mødet med de mange idedræbere fortsat i sit 

arbejde og kommunikation vil holde startvisionen for øje. Tænk på, 
hvordan vi her i Børkop kan takke en visionær tidligere borgmester for, 

at Børkop i dag har opnået den status vi har – også selv om mange den 
gang rystede på hovedet. Så tak for det Leif og god vind til 

arbejdsgruppen 7080.  

 

og følgende er slet ikke lykkes: 
 

1. - der er stadig ingen elevatorer på Børkop Station selv om vi år har 
haft transportminister Hans Chr. Schmidt på besøg, 

2. - der er ikke kommet flere attraktive butikker i Børkop Centret selv om 

en gruppe bestående af deltagere fra Børkop Handels og 

Erhvervsforening, deltagere fra Børkop Lokalråd og sammen med 
udlejerne virkelig har forsøgt at eksekvere dette mål. 

3. - der er stadig ikke sket byfornyelse i Børkop Centret, da det afhænger 
af arbejdet med flere butikker i Børkop Centret. 

 

Som jeg har nævnt nogle gange har Børkop Lokalråd i flere projekter arbejdet 

tæt sammen med lokalområdets foreninger. I Børkop Lokalråd oplever vi, at 

det går op for flere og flere i lokalområdet, at de bedste resultater skabes ved 

- At vi selv tager ansvar for vore gennemførelsen af vore ideer 

- At vi forener vore kræfter i arbejdet med at realisere disse ideer 

I dag vil jeg derfor gerne takke foreningernes formænd og 

bestyrelsesmedlemmer for dette samarbejde og for den store opbakning, der 

har været til lokalrådets aktiviteter. 

Den nuværende bestyrelse har haft stor kontakt til og et super samspil med 

lokalområdets byrådspolitikere. En gang årligt inviterer Børkop Lokalråd 

lokalområdets 6 byrådspolitikere til et uformelt møde, hvor både politikere og 

lokalråd kan afprøve og sparre deres tanker med hinanden i en åben 

atmosphære. Børkop Lokalråd har været glad kontakten med lokalområdets 

byrådspolitikere, og derfor vil vi gerne takke for de mange gange, hvor I er 

mødt op, når vi har kaldt til folkemøde, borgeraftener eller projektmøder. Det 

er dejligt at mærke jeres engagement i lokalområdets udvikling. Og jeg beder 

jer nu notere, at mødet med vore byrådspolitikere i 2016 finder sted torsdag 

den 14. april 2016 19,30 – 21,30 i Børkop Kulturhus. 



Et af lokalrådets formål er at orientere om lokalrådets aktiviteter. Og nogle vil 

sige, at det sker i rigt mål, mens andre formentlig synes, de hører for lidt. I 

lokalrådet har vi i årets løb benyttet følgende kommunikationsmedier: 

Annoncer og omtale i VAF og Trekantens folkeblad, Børkop Lokalråds facebook, 

hjemmesiden 7080.nu med tilhørende facebook, hjemmesiden Børkop.dk, 

plakater og flyers hængt op ca. 20 steder i lokalområdet, direct mail til 

foreninger og institutioner. I aften vil vi gerne takke journalister, 

annoncekonsulenter og redaktører for et rigtigt godt samspil gennem 2015.  

Lokalemæssigt hører Børkop Lokalråd vist til en af Kulturhusets store brugere. 

Og det er en fornøjelse at vise dette dejlige kulturhus frem til vore gæster. 

Samtidig har vi i året løb haft et fantastisk samarbejde med medarbejderne i 

Børkop Bibliotek. Dette vil vi gerne takke for. 

I bestyrelsen er der i årets løb sket 2 udskiftninger, idet Mikkel Gerald og 

Steen Petersen begge har trukket sig fra bestyrelsen. I stedet er vore 2 

suppleanter Rene Hansen og Dorte Christiansen indtrådt i bestyrelsen. Og jeg 

vil gerne takke afgående og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et 

inspirerende samspil i året 2015, ligesom jeg gerne vil takke formanden for 

Brejning Lokalråd for et udbyttegivende samspil. 

Bestyrelsen har i bestyrelsesarbejdet og de mange projekter været hjulpet af 

nogle ambassadører, der har fulgt os på bestyrelsesmøderne og/eller som 

tovholder/deltager i et eller flere projekter. Uden jeres engagement var 

lokalrådet ikke nået til det sted, vi er nu. Så stor tak til jer. 

Børkop Lokalråd ser sig selv som en forlængelse af Vejle kommune, og vi 

oplever, at mange af de opgaver, som lokalrådets arbejder med, tidligere blev 

udført af kommunale medarbejdere. Ved flere lejligheder har Vejle kommunes 

byrådspolitikere da også udtalt, at de værdsætter lokalrådenes indsats, som er 

en effektiv og økonomisk billig måde at få tingene udført på, og at investering i 

lokalrådenes arbejde kommer flerfoldigt igen.  Derfor mener den nuværende 

bestyrelse i Børkop Lokalråd også, at det er kommune og ikke lokale 

sponsorer, der skal finansiere lokalrådets drift. Som I senere i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen vil høre, får lokalrådet hvert år kr. 15000,00 til dækning 

af alle driftsudgifter. Og der skal virkelig passes på pengene, da fx hver 

annonce let koster kr. 1000 og hvert større møde let 1500 – 2000 kr.  Men 

selv om vi ikke selv beder om lokale sponsormidler bliver vi naturligvis glade, 

når der er nogen, der selv kommer og vil sponsere os. Derfor en tak til 

Sportigan og Sanne, der har sponseret lokalrådet med T-shirts og REMA 1000 

ved Gitte Larsen der har påtaget sig den årlige driftsudgift til den hjertestarter, 

der i første kvartal sættes op på den Rema 1000 mur, der vender over mod 

apoteket og centret. Også en tak til Britts madsted, der gav et delvis sponsorat 



på den dejlige mad, der blev nydt ved lokalrådets kalendermødet med 

foreningerne og til Børkop Ride klub for bannerreklame i ridehallen. 

2016 er startet, 2015 har haft sine op og nedture, men bestyrelsen i Børkop 

Lokalråd vil i 2016 fortsætte med at kæmpe for, at Børkop fortsat er et godt 

sted at bo og leve. 

 


