Samrådsmøde Bislev.dk d. 10.10.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede
Meldt afbud

Aktivitetshuset (Niels Ole), Seniorklub (Else+Else), Vandværk (Hans), Menighedsråd
(Tove), Skole/børnehave (Mona), FDF (Lisbeth)
Idrætsforening, Borgerforening

Udeblevet
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Siden sidst

Eventdag 20/8
En fin dag med mange besøgende. Repræsentanter fra kommunen var
imponerede. Skolens fernisering var et godt trækplaster og positivt at se de
mange fremmødte lærere på en lørdag. Havetraktortræk trak også mange til.
Godt med samarbejdet.
Men: boder lå for spredt, dårlig skiltning, samrådets stand manglede en person
og generelt manglede der opbakning/fremmøde fra nogle af
foreningsbestyrelserne.
Ved fremtidigt lignende arrangement er det vigtigt med bedre koordinering
(hvem deltager!), god skiltning med programsatte begivenheder jævnt fordelt
hen over dagen, fastholdelse af det annoncerede, og at aktivitetsniveauet
afpasses efter de deltagende parters ressourcer.
Det kunne være fint som en årligt tilbagevendende begivenhed kl. 10-13. Forslag
til gennemgående tema næste gang: Hestekræfter. Ideer: show med friserheste,
motorcykelringridning.
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Nyt fra foreninger

Skole/børnehave
Der arbejdes på at få børnehaven over på skolen med henblik på større nærhed
og fremtidssikring. Det er godkendt af kommunen, men pengene er endnu ikke
fundet.
Skoleindskrivningen 2017 ser positivt ud med flere interesserede fra Nibe.
Seniorklub
Har samarbejde med andre foreninger for øje: sogneudflugt med menighedsråd
og borgerforening og en succesfuld æbledag med skolen. Sammen med
idrætsforening afholdes spiseaften 1/11 med bankospil.
Har fokus på områdets lokalhistorie.
Foreslår samarbejde med idrætsforeningen i form af motionstilbud til seniorer?
Foreslår åbent hus i klubhuset med fremvisning af de nye
omklædningsfaciliteter, evt. i sammenhæng med andet arrangement?
FDF
Har (næsten) tømt lokalerne under børnehaven og samlet alt i klubhuset og i
Guldsmeden.
Har økonomi til at støtte formål til gavn for byens børn.
Opfordres til at komme med konkret ideforslag til bålsted ved multihytten.
Aktivitetshuset
Mangler et skur. Mulighed for ansøgning om økonomisk støtte via
forsamlingshuspulje.

Vandværk
?
Menighedsråd
Flot opbakning til høstgudstjeneste med 90 kirkegængere og 60 til spisning.
Koncert med Kurt Ravn udsat fra 27/10 til 3/11.
I anledning af 500 året for den lutherske reformation afholdes gudstjeneste i
Børglum Kloster 31/10 med bus fra Bislev.
Har fået tillægsbevilling på 50.000 kr. til at udarbejde plan for fremtidssikret
mere parklignende plan for kirkegården, dette grundet øgende antal tomme
gravsteder.
3

Nyt fra
arbejdsgrupper

Velkomst til nye borgere
Har været ude med første velkomstblomst + folder + bog om kirken
Ane, Else K og Tove vil gerne informeres når nogle får nys om nytilflyttere.
Gåture
Går fortsat 4-5 pers.
Kultur
Har i gruppen talt om betydning af god information via forskellige medier (Nibe
Avis, bislev.dk, facebook), både hvad der sker og er sket.
Har ideer om ost-og-vinaften sammen med borgerforeningen og flere
fællesspisninger. Andre ideer er en bagedyst og jule-banko-bustur.
Byforskønnelse:
AKA-puljen er ansøgt til etablering af rekreativt grønt område på kommunens
grund ved info-standerne. Brugsretstilladelse er under udarbejdelse.
Turisme
Intet nyt vedr. cykelruter.
Kim vil kontakte Jes vedr. samarbejdet med Nibe Festival.
Fortsat svært at samle flere grupper.
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Bislev 2020

Arrangement primo 2017
Indbydelse til alle foreningsbestyrelser og alle der er påskrevet
arbejdsgruppelisterne – som tak for indsatsen.
Intentionen er at sende positive signaler om hvad der er sket i det forgangne år,
ex. eventdag, havetraktortræk, andehus, og således motivere til en fortsat
indsats.
Mandag 30/1 2017 (efterfølgende mailtilkendegivelser om ændring til 23/1-2017
i stedet)
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Evt.

Havetraktortræk i Bislev 15/10 v/ Lasse Libak
Havetraktortræk-bane etableres på idrætspladsen langs skrænten/skoven. Det
er ok med IF/Huset.

Nye infostandere
Lisbeth udarbejder forslag til velkommen plakat.
Forslag om særlig ”farvel-hilsen” og børnetegning. Mona kigger på det.
Den røde tråd
Fitness-område og forhindringsbane er etableret. Vi har 19.620,59 kr. stående til
den manglende 3. etape i form af en junglesti. Skolebørn har stort ønske om
svævebane, hvilket tænkes fint at kunne integreres i dette. Mona undersøger
pris på svævebane.
Økonomi i øvrigt
Ca. 18.200 kr.
Forslag om liste over personer, der tilbyder at hjælpe med konkrete opgaver.
Motivere folk til at påskrive sig ved fællesspisninger og andre arrangementer.
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Næste møde

Torsdag 5/1 2017 kl. 19 v/ Lisbeth og Kim
Else K sørger for brød

REFERAT

LN/ 22.10.2016

