
Samrådsmøde Bislev.dk d. 26.04.2017 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else K), Vandværk (Hans), Menighedsråd (Tove), 
Borgerforening (Arne), Skole/børnehave (Mona), Idrætsforening (Søren), FDF 
(Lisbeth) 

 Meldt afbud  

 Udeblevet  

 
1 Konstituering Formand: Hans Nielsen 

Næstformand: Vagn Jepsen 
Kasserer: Mona Henriksen 
Sekretær: Lisbeth Nørmølle 
 

2 Nyt fra foreninger Borgerforening 
Planlægger Skt. Hans Fest 
 
Seniorklub 
Forårsprogram med tur til Aalborg 9/5, havetur, seniorkoncert på Nibe 
Festival og efterårsudflugt under planlægningen. 
En gang månedlig samles 25 seniorer til kortspil. 
 
Skole/Børnehave 
Børnehaven flytter over på skolen 1/5. Der er positiv stemning herfor blandt 
både personale og forældre. 
Efter sommerferien nye børn fra også Vegger og Skivum. 
 
Idrætsforening 
Standerhejsning U8-hold samt et fodboldhold for de yngste børn. 
Afslutning vinterhockey og opstart udendørs hockey. Flere tiltag kommer til 
senere. 
 
FDF 
Børnene er glade for atter at være ude i Guldsmeden. 
Der arbejdes på konkrete planer for bålsted ved multihytten. 
 
Menighedsråd 
Stiftet har bevilliget penge til renovering af kirkegården. 
Kirken males/kalkes inden konfirmation (3 konfirmander). 
Grundlovsmøde med spisning. Talens emne er ”kirken på landet”. 
 
Aktivitetshuset 
God udlejning. 
Der arbejdes på at en kogekone kan leje sig ind i huset. 
Bidrager til udvidelse af P-plads sammen med skolen. 
 
Vandværk 
Intet nyt? 
 



3 Nyt fra 
arbejdsgrupper 

Forskønnelse 
Beplantning af grønt område Halkærvej 29/4. Samrådet giver øl, vand og 
kaffe.  
Vi skal selv betale én bænk. Else K søger penge hertil ved Jutlander Bank. 
Alternativ finansering: Menighedsråd, Borgerforening eller Samrådet? 
 
Velkomst nye borgere 
Nye beboere giver indtryk af at være glade for velkomsten 
 
Samarbejde Nibe Festival 
Der er møde med festivalledelsen 12/6 vedr. muligheder for 2018 
 

4 Øvrigt siden sidst 
 

Generalforsamling fælles med vandværket 
Fin aften, der gerne kan gentages næste år. 
 
Info-skilte 
Udover Huset Hasseris er det også en mulighed at kontakte Henrik 
Skadhauge 
 
Info fra Aalborg Kommune 
Der kommer enorm mange mails med info, tilbud om møder og andet. Ikke 
alt er lige relevant. Hans videresender, men forventer ikke partout svar. 
 

5 Fremtidige 
arrangementer/planer 

31/10 Spiseaften v/ Seniorklubben 
Halloween-tema, invitation af nytilflyttede. 
Sammen med BBF? (alternativt FDF?) 
 
29/4 Traktortræk 
Er flyttet fra Idrætspladsen til Kresten Libak (privat grund) 
 
Seniorklubben foreslår 
10 års jubilæum for nyt køkken i Aktivitetshuset 
Seniorklub har ønske om stolegymnastik sammen med IF? 
Kend-din-egn-bustur i samarbejde med foreninger? 
 
10/6 Arbejdsdag 
Vi starter kl. 9 med rundstykker og kl. 13 serveres der grillpølser. 
Vi håber at mange har lyst at give en hånd med. Kom og deltag kort eller 
længere eller kig blot forbi. 
 
Opgaver (ansvarlig) 
Omlægning af fliser v/ broen (BBF) 
Etablering af bålsted (FDF) 
Maling af klatrestativ (Skolen) 
Maling af småbørnssandkasse (FDF) 
 
Tove sørger for indkøb 
Lisbeth lægger info ud på facebook/Bislev.dk 
 



6 Evt. Hjælperliste 
Else K er tovholder. 
 
Påmindelse om gerne ved arrangementer at takke de konkrete hjælpere ved 
navns nævnelse. 
 
Yderligere vedligeholdelseopgaver 
Udbedring af sti fra Jordemodervej til Præstevangen. 
 

7 Næste møde Mandag 14/8 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth 
Else K sørger for brød 
 

 REFERAT LN/ 09.05.2017 

 


