Samrådsmøde Bislev.dk d. 13.06.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede

1

Meldt afbud

Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+Else), Vandværk (Hans), Borgerforening (Vagn),
Menighedsråd (Tove), FDF (Lisbeth)
Skole/Børnehave

Udeblevet

Idrætsforening

Siden sidst

Vis os din favorit cykeltur 16/6 2016
Muligt også at møde op uden cykel. Lægges op på facebook/hjemmeside endnu
engang med håb om tilmeldinger.
Årligt møde mellem forvaltninger, politikkere og samråd 22/6
Hvem deltager? Hans samt gerne en fra bosætningsgruppen. Lisbeth sender
forespørgende mail.
Nye info-standere
Hans har undersøgt pris. Tages op på næste møde.
Kirsten C har undersøgt muligheden for at få trykt plakater i Huset Hasseris.
Der er kommet nye standere på Mejerivej
En kommunal opprioriteret opgave. Samrådet er ikke blevet inddraget/spurgt.
Historiske tavler
Vores foretrukne placering ved rødbøgen grunden Halkærvej 20 blev ikke
accepteret i første omgang (manglende udsyn fra Sebbersundvej, gerne hækbaggrund). Kommunen vil gerne placere den ved springvandet (privat grund) og
har knap tid til at medinddrage os yderligere.
Alternative placeringer (nedkørsel til søen, den store sten) diskuteres.
Hans skriver retur at vores ønske er ved rødbøgen, men gerne 10 m fra vejen så
udsyn sikres og gerne med beplantning mm mhp let vedligehold og
brugervenlighed.
Eventdag Aalborg Fjordland 20/8
Åben by på byens centrale plads kl. 13-16. Tema: HVAD VIL VI KENDES PÅ?
Hans spørger Bislev Mejeri (smagsprøver)
Kim spørger Spirelyst (salgsbod)
Lisbeth spørger Wolturnus (fremvisning af kørestole)
Else K spørger Christen (klappekalve)
Else K spørger Kjeld W J og Martin L (traktorudstilling)
Else K spørger Frederik V (havetraktortræk)
Vagn spørger (pentaque)
Else S/Tove spørger seniorklub/menighedsråd (salg af kaffe, kage og pandekager
på bål)
Tilmeldingsfrist er 19/6, så hurtig tilbagemelding til Lisbeth
Andre ideer:
Lamaer, børnedyrskue, kokassebingo, kagebagningskonkurrence,
prinsessefestival, foreningsaktiviteter.
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Nyt fra foreninger

FDF
15 børn. Efter sommerferien kun én voksen leder (Karen) og 3 assistenter.
Sommerlejr med Idrætsforening 7-8/8.
Seniorklub
Nyt aktivitetsprogram med mange spændende aktiviteter, bl.a. foredrag,
havebesøg og kortspil/nørkle. Alle er velkomne.
Spiseaften sammen Idrætsforening 1/11.
En gruppe arbejder med lokalhistorie. Dorte Elkjær skriver om Bislevs originaler,
ex. Tordenkalven og påtænker at skrive børnebog herom. På arkiv.dk kan findes
billeder m.m. fra lokalområdet.
Ny højskoledag med Frode Muldkær og Erik Sommer er under planlægning.
Inger og Jens er på standby. Konrad supplerer.
Borgerforening:
Skt. Hans fest 23/6. Hans Thorup er båltaler. Der foreslås forsanger.
Menighedsråd:
Sammen med Seniorklub og Borgerforening sogneudflugt til Vejlerne og Thylejren.
Opstilling til menighedsrådsvalg 13/9.
Høstgudstjeneste med gospelkor og helstegt gris 11/9
Åbent hus i præstegård 14/8
Aktivitetshuset
Ny tagrende.
Nye nøgler. Udleveres af Lars – behov vurderes.

3

Nyt fra
arbejdsgrupper

Byforskønnelse
Ønsker byen er pæn/blomstrer hele året. Påskeliljeløg 
Velkomst til nye borgere
Billeder og velkomstfolder er næsten færdig
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To do liste
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Bislev 2020

Bosætning:
Positivt møde med Aalborg Kommune: Byggemodning Høje Bislev kan starte
umiddelbart. Anslået pris grund + hus 2 mio. kr. Peter Libak udstykker.
Interessetilkendegivelser ønskes gerne!
Nybyggeri til lejeboliger er ikke rentabelt.
Udskydes til næste møde.
Byforskønnelsesgruppen vil arrangere en arbejdsdag.
Opfølgningsmøde Bislev 2020:
Annoncen var meget dyr! Den gav PR-effekt (at der sker noget i byen), men var
den pengene værd?
Skuffende fremmøde (25 pers.), flere arbejdsgruppedeltagere manglede, men
alle grupper præsenterede en igangsat proces.
Inger gjorde det godt, og det var spændende at høre hvad der sker i
arbejdsgrupperne. Samlet et rigtig godt møde.

Den videre proces kræver en fortsat vedholdende indsats fra samrådets side.
Kommunikation
Kim har deltaget i kursusaften vedr. kommunikation. Tænk ”vedholdende larm”!
Vi bør indtænke Nordjyske.
Næste skridt?
Udskydes til næste møde.
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Evt.

IT-kursus i f t Bislev By kalender/hjemmeside
Afholdt 4/6. Flere tekniske problemer, men var godt.
Lisbeth arrangerer opfølgende/gentagende kursus 3. eller 10. september.
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Næste møde

Mandag 15/8 kl 19 v/ Lisbeth og Kim
Else S sørger for brød
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