Samrådsmøde Bislev.dk d. 19.06.2017 kl. 17 v/ Vagn
Til stede

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

Meldt afbud
Udeblevet
1

Arbejdsdag 10/6

Hyggelig og effektiv dag med en del fremmødte, men flere havde været
velkomne. Der blev omlagt fliser ved broen, rengjort fliser på skt. Hans
pladsen og etableret flot bålsted ved multihytten.
Lidt spontant afholdes fornyet arbejdsdag lørdag 24/6 kl. 10
- Omlægning af resterende fliser v/ broen (BBF)
- Maling af klatrestativ (Skolen)
- Maling af småbørnssandkasse (FDF)
- Maling af firkantede borde-bænke, evt.
Tove serverer drikkevarer.

2

Vedligehold

De forskellige områder er fordelt/er der styr på, jf. vedligehold-af-Bislevdokument.
Måske kan der generelt ske en bedre systematisering?
Højgaardsparken er nyetableret og trænger til at få luget ukrudt. Ole
Haldrup har været behjælpelig med græsslåning.
Else K undersøger om frivillige på hjælper-listen vil påtage sig ansvar herfor.
Til Skt. Hans er der mulighed for at spørge en større gruppe potentielle
hjælpere.
Den tidligere pedelordning er erstattet af seniorjob i Entreprenør, By- og
Landskabsforvaltningen (EBL). Der gives besked til Hans hvis man har forslag
til opgaver, der ønskes løst.

3

Højgaardsparken

Indvielse
Fredag 25/8 kl. 17-19
- Klipning af snor
- Overrækkelse af penge fra Jutlander Bank. Vi har fået 6300 kr.
- Tak for hjælpen
- Gospelkor?
- Gratis pølser og kartoffelsalat.
Tove og Else S planlægger arrangementet.
Else K inviterer Lene Frederiksen, Jutlander Bank.
Hans inviterer landdistriktsgruppen, Aalborg Kommune.
Hans inviterer forskønnelsesgruppen.

4

Møde med Plan &
Udvikling, Aalborg
Kommune

Park & Natur, Aalborg Kommune har tilbudt at mødes med os: ”I forbindelse
med udviklingen af de kommunale områder, vil vi gerne drøfte, hvordan de
lokale områder fungerer og kan udvikle sig til glæde for borgerne.”
Landdistriktsgruppen deltager i møderne i landdistriktsområderne.

Vi har takket ja til et møde omhandlende udvikling af Bislev. Det er ændret
til at være med Plan & Udvikling og mødet afholdes torsdag 24/8 kl. 15.0016.30 i Klubhuset.
Relevante emner i relation til Bislev 2020 kunne være
- Byggegrunde
- Lejeboliger
- Tidl. Børnehavebygning
- Grønne områder
- Vedligehold
- En levende landsby
Lisbeth, Vagn, Hans og gerne Christen (bosætningsgruppen) mødes og laver
dagsorden.
5

Øvrigt siden sidst

Møde for samråd med politikere, Aalborg Kommune
Ingen deltagere fra Bislev.
Grundlovsmøde:
26 deltagere.
Flere mails sendt ud, hvor det forventes at foreningerne selv afklarer
hvorvidt det er relevant for dem eller ej og i så fald handler/reagerer herpå.

6

Evt.

BBF planlægger valgmøde i f m kommunalvalget efterår ’17.

7

Næste møde

Onsdag 16/8 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth (i stedet for 14/8 som tidligere aftalt)
Else K sørger for brød.
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