Samrådsmøde Bislev.dk d. 02.10.2017 v/ Kim og Lisbeth
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

Siden sidst

Indvielse Høygaardsparken
Flot andehus, stor opbakning.
Henning Høygaard har givet 1000 kr. i tilskud til plænetraktor (ansøgning
AKA-puljen er sendt)
Vinaften
God aften, ca. 35 deltagere
Møde med Plan & Udvikling
Se særskilt referat

2

Nedrivning af gl.
børnehave

Aalborg Kommune agter at indstille bygningerne til nedrivning. De vil melde
tilbage med dato for dialogmøde herom/fremtidige muligheder.

3

Samarbejde mellem
samråd i Aalborg
område Vest

Med henblik på inspiration? Fælles aktiviteter? Erfagruppe?
Fordelagtigt af samrådsformændene i første omgang mødes og vurderer
grobunden for et fremtidigt samarbejde.

4

Første søndag i
advent 3/12

Gudstjeneste kl. 15
- Byens lys tændes som standard denne dag og er således tændt, når
gudstjenesten slutter
- Fakler ved stien over til Aktivitetshuset (BIF) (Menighedsråd
sponsorerer 10 stk.)
Aktivitetshuset er lejet (FDF) (Menighedsråd betaler)
Bankospil med gevinster (FDF):
- 5 spil (række - plade) max 1 time
- 5 kr. pr. plade
Risengrød (Tove):
- Forventelig 50-60 pers.
- Gratis (Samrådet betaler)
- Risengrødssangen (FDF)
- Tove hører om Carsten kan spille?
Annoncering (Lisbeth)
Borddækning?

5

Påskeliljeløg på
Skrænten

2000 løg fås i uge 42. Skal sættes på græsstykket foran Skrænten.
Hans melder en dato ud.

6

Kort nyt fra foreninger

Borgerforening:
31/10 Spiseaften med Seniorklubben

Aktivitetshuset:
Har fået nyt skilt over døren og nyt troltex-loft i den lille sal (bedre akustik)
Overvejer førstehjælpskursus
Seniorklub:
Er i gang med programmet
10/10 Æbledag med skolen
27/2 Højskoledag med Menighedsrådet
Idrætsforening:
Yngste fodboldspillere til bowling i Gatten
Hockey genopstarter efter efterårsferien (torsdage)
Skole og Børnehave:
Ny folder – uddeles i lokalområdet
7/10 Åben skole
Menighedsråd:
Kirketårnet renoveres til foråret inkl. nyt tag og renovering af murtakker.
Pris 1.200.000 kr.
7/10 Orienterings- og budgetmøde med oplæg vedr. nyindretning af
kirkegården. Gratis spisning.
6-10/10 Luther-studierejse
Overvejer spiseaften i april
Det kan være svært at følge med i hvad der sker hvornår og undgå at
arrangementer falder tæt på hinanden. Generel opfordring til at benytte
Bislev By kalender ved planlægning og til synliggørelse af arrangementer.
8

Kort nyt fra
arbejdsgrupper

Grupperne Velkomst til nye borgere og Gågruppen er kontinuerligt aktiv,
såvel som Forskønnelsesgruppen.
Overvejelser om prioritering og øget fokus og indsats på enkelt større emne
fremfor krævende arbejdsindsats i de mange grupper fra Bislev 2020.

9

Evt.

Opbakning til lukning af sider i multihytten på ønske fra musiklærer om
etablering af sanserum (evt. støtte fra skolemælksordningen)
Mejeriets hjertestarter er flyttet udenfor ved kontorindgangen (dvs. nu
tilgængelig for alle)
Ønske om at det gamle skilt for Aktivitetshus (og hjertestarter) og
Landsbyordning fjernes og erstattes af nyt

10

Næste møde

Mandag 8/1 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth
Tove sørger for brød.

REFERAT

LN/ 10.10.2017

