Samrådsmøde Bislev.dk d. 16.08.2017 v/ Kim og Lisbeth
Til stede

Meldt afbud

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

Udeblevet
1

Indvielse
Høygaardsparken
25/8

Forinden græsslåning (Hans)
P-skilt?
Flag (BBF: v Høygaardsparken) (Huset: v søen)
Ekstra borde/bænke (BIF), ved regn opstilling af telt (BIF)
16.30 Mødes ved søen
Velkomst (Hans)
Afsløring andehus (Hans)
Går i optog til Halkærvej 20 (FDF: fane)
17.00 Velkomst og ordet gives til Jutlander Bank (Hans)
Snor klippes (Tove) (Vagn spørger Henning Høygaard)
Gnags: Under bøgen (Kim: sangtekster) (Tove: kopier) (BBF: højtalere og
musik)
Grillpølser, brød, øl, vand (menighedsråd: indkøb) (BBF: grill)
Benny Andersen: om lidt er kaffen klar (som ovenfor)
Kaffe og kage (seniorklub)
Oprydning (alle)
Forventet antal: 50 pers.

2

Møde med Plan &
Udvikling 24/8

Hans, Vagn, Lisbeth og Christen deltager
Formål: at gøre vores område attraktivt og tiltrække tilflyttere
- Udstykning/lejligheder/tilflyttere
- Flere elever til skolen/vuggestue/gratis buskørsel fra Nibe
- Cykelsti Bislev-Nibe
- Fartdæmpning
- Vedligehold/forskønnelse (overordnet samarbejde)

3

Åben skole og
garagesalg 7/10

Kl. 10-13 v/ Bislev Skole
Åben skole inden indskrivning for nye elever 1/11
Loppemarked/auktion over genstande fra tidl. børnehave
Indvielse svævebane
Garagesalg hvor private, også børn, kan møde op med en stand og sælge
Hvis foreninger vil bidrage med noget, da snarest besked til Troels Hollesen.
Ideer: Bål, hoppepude og kaffe-kage-bod

4

Første søndag i
advent

Gudstjeneste kl. 15
Tænding af byens lys/juletræ
Bankospil i Aktivitetshuset
Risengrød
Aftales nærmere på næste møde

5

Spiseaften 31/10

Kl. 18 v/ seniorklubben og Borgerforeningen
Tilflyttere det seneste år inviteres gratis (evt. underskud/betaling for dette
refunderes af samrådet)
Bordpyntning (efterår-halloween-stemning), evt af FDF?
Præsentation af bislev.dk og info om hjemmeside, facebook og visning af
fotos (Lisbeth)

6

Vedligehold

Tages op igen til møde slut vinter, især i f t at få lavet plan over hvem der på
skift vil hjælpe med græsslåning Høygaardsparken.
Ved arrangementer og borgerkontakter opfordring til at påskrive sig
hjælperlisten.
Evt. udgifter til benzin o. lign. kan refunderes af samrådet.

7

Kort nyt fra foreninger

Borgerforening:
8/9 Vinsmagning
Forespørgsel om foredrag, hvilket overlades til andre
Aktivitetshuset:
Kursus i genoplivning og brug af hjertestarter
Seniorklub:
Nyt efterårsprogram. Alle er velkomne til arrangementerne
FDF:
Opstart 29/8 med møde hver anden tirsdag
Næste år samarbejde om halloweengudstjeneste/-arrangement
Menighedsråd:
Læsegruppe i efteråret
Kirketårn fortsat afspærret pga. mørnet murværk, Afventer ”go” fra
Nationalmuseet.
1/10 åbent møde med præsentation af ideer til fornyelse af kirkegård (ex.
mere parklignende, kunstudstilling, rum for udendørs gudstjeneste).
Vandværket?

8

Kort nyt fra
arbejdsgrupper

Forskønnelse:
Håb om snart igangsætning af projekt ved søen
Velkomst nye borgere:
Siden nov. 16 er der budt velkommen til 8 tilflyttere og snarligt aflægges
visit hos yderligere 9. Samlet er der således en del tilflytning til området 😊
Samarbejde Nibe Festival:
Har haft møde med Peter Møller, der fraråder amatørband-konkurrence, da
mange gør dette og da der ikke er sikkerhed for at en vinder vil passe ind i
Festivalens repertoire.
I stedet opfordring til gerne at kontakte Festivalen m h p ide til up-comingmusiker som en del af et andet større arrangement

9

Evt.

10

Næste møde

Mandag 2/10 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth
Vagn sørger for brød.

REFERAT
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