
Velkommen til

Børkop Lokalråds generalforsamling

Den 26. januar 2016



Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt



Børkop Lokalråds værdisæt

Alle aktiviteter gennemføres som supplement til bestående aktiviteter i lokalområdet og med respekt af lokalområdets 
interesser

Lokalrådets aktiviteter skal tilsammen være bred dækkende i forhold til borgeres (herunder de forskellige 
befolkningsgrupper), foreningers, institutioners og virksomheders behov. 

Lokalrådets aktiviteter skal være ansvarsplaceret hos en eller flere bestyrelsesmedlemmer eller hos udpegerede 
tovholdere

Alle lokalrådets aktiviteter skal driftssættes hos lokalområdets enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller 
virksomheder.

Engagement er vigtige en tid, når lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder engagerer sig i 
lokalrådets aktiviteter

Alle lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder skal søges involveret og engageret i lokalrådets 
aktiviteter

Åbenhed er nøgleordet i den løbende information til og kommunikation med lokalområdets borgere, foreninger, 
institutioner og virksomheder

Lokalrådsmøder og arbejdsgruppemøder er åbne møder, hvortil alle interesserede har adgang. Lokalrådsmøder og 
arbejdsgruppemøder fremgår af lokalrådets aktivitetskalender



v - 2015 - v

• Hundeskov

• Læskur Børkop Station

• Guidet byrundtur

• 4 grønne teams

• Fælles aktivitetskalender

• Sund by

• Reservebedste date

• Affaldsindsamling

• Naturens dag

• Hjertestarter og førstehjælpere

• Søen i Peder Breths Parken

• Skøjtebane i Peder Breths Parken

• Asyl Børkop



? 2015 ?

• Mere liv i handelscentrum

• Informationsmøde for nye tilflyttere

• Iværksættercenter

• Budget 2016

• Tour de France

• 7080- projekt idrætsanlæg



- 2015 -

• Elevatorer på Børkop Station

• Nye attraktive butikker

• Byfornyelse af bycentrum



Tak til

Formænd og bestyrelsesmedlemmer i Børkops foreninger

Lokalområdets 6 byrådspolitikere

Redaktører, journalister og annoncekonsulenter

Medarbejdere i Børkop Bibliotek

Afgåede og nuværende bestyrelsesmedlemmer i lokalrådet

Brejning Lokalråd

Ambassadører og tovholdere

Sponcorer


