Samrådsmøde Bislev.dk d. 5.01.2017 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede

Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else K), Vandværk (Hans), Menighedsråd (Tove),
Borgerforening (Vagn), Skole/børnehave (Mona), FDF (Lisbeth)

Meldt afbud
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Udeblevet

Idrætsforening

Siden sidst

Der savnes opbakning fra idrætsforeningen!
Landsby-pedel ordning er ophørt.
Opfordring til at benytte Aalborg Kommunes facebookside
www.facebook.com/aalborgkommune
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Nyt fra foreninger

Menighedsråd
Arrangerer spiseaften 13. feb. og spørger til hjælp fra en anden forening, da FDF
har sagt fra. Måske Huset?
Overvejer grundlovsfest 5. juni. Opbakning fra samrådet til at det er en god ide,
men bekymring i f t fremmøde og indsats (dagen falder i år på 2. pinsedag).
Seniorklub
Forårets program er udarbejdet. Der er god opbakning til arrangementer, f.eks.
25 pers. til ugentlig kortspil.
Borgerforening
Der er krise, da der kun en enkelt fra den nuværende bestyrelse fortsætter efter
generalforsamlingen! Der er faldende medlemstal og især opleves manglende
opbakning til arrangementer. Samrådet støtter op om at der fortsat er
Borgerforening i byen og opfordrer til synliggørelse af hvad der ellers vil mistes,
f.eks. julebelysning, kirsebærtræer og Skt. Hans fest.
Der er affaldsindsamling 2. april og håb om at også børnefamilier vil deltage.
Skole/børnehave
Sammenlægningen af skole og børnehave er igangsat og bygningsforandringer
pågår.
Den nuværende børnehavebygning viser sig fortsat at være ejet af en tidligere
Bislev Børnehaveforening og ikke som forventet af kommunen.
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Nyt fra
arbejdsgrupper

Velkomst til nye borgere
To familier er budt velkommen og har taget godt imod hilsenen.
Ane, Else K og Tove vil gerne informeres når nogle får nys om nytilflyttere.
Gåture
Gruppen består af 5 personer der hver tirsdag går i ca. 1½ time og de er begyndt
også at tage bil til andre vandre-destinationer.
Byforskønnelse:
Der er fra AKA-puljen bevilliget et tilskud på maksimalt kr. 49.338 med krav om
10 % medfinansiering til etablering af rekreativt grønt område på kommunens

grund ved info-standerne. Brugsretstilladelse afventes. Der forventes arbejdsdag
i foråret.
Der er blevet sat 2000 påskeliljeløg ved trekanten Halkærvej – Jordemodervej.
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Bislev 2020

Sammenkomst 23/1
Kl. 19.00 – ca. 21.
Let traktement: pålægskagemand, øl, vand, kaffe, te, småkager.
Alle arbejdsgruppe-interesserede samt alle i foreningernes bestyrelser inviteres.
Præsentation af årets resultater, status og forventninger.
Tilmelding/SU senest 18/1.
Lisbeth: indbydelse
Tove: indkøb
Else K: sange
Hans: Velkomst og styrer programmet
Vi mødes 18.30 og stiller op.
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Info-standere

Velkommen/På gensyn
Lisbeth sørger for færdiggørelse og tryk
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Den røde tråd

Junglesti
Pris for svævebane beløber sig til 35.000-40.000 plus montering.
Samrådet har 20.000 kr. på konto til dette formål, og elevrådet kan supplere
med 8000 kr. FDF vil gerne støtte projektet økonomisk. Endelige beløb afklares!
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Evt.

Fælles generalforsamling
2/3 kl. 18.30 for FDF, IF, Borgerforening og Aktivitetshuset.
Nibe Avis
Flere artikler fra Bislev-området i årets løb. Fortsat opmærksomhed herpå.
Antal brugere hjemmeside og facebook?
Bislev.dk: 371 danske side-view den seneste måned (plus knap 4000
udenlandske – sandsynligvis fejl) - alle side-view gennemsnitlig varighed 23 sek.
Bislev By facebook: 189 synes godt om
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Næste møde

Torsdag 30/3 2017 kl. 19 i den lille sal, Aktivitetshuset
Generalforsamling og konstituering. Alle er velkomne.
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