Samrådsmøde Bislev.dk d. 08.01.2018 v/ Kim og Lisbeth
Til stede

Meldt afbud

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

Udeblevet
1

2

Siden sidst

Kort nyt fra foreninger

1. Adventssøndag arrangement
Vellykket på alle måder og virkelig flot med de mange lys.
Kan gentages næste år
Fællesmøde samråd gl. Nibe Kommune
Følgende var på tale: deltagelse i hinandens arrangementer, fælles
facebook-gruppe, fælles forberedelse til årligt møde med forvaltningen,
mødes x 1-2 årligt.
Herfra opbakning til samarbejde på et afdæmpet plan.
FDF
Kredsleder Karen Staun stopper til sommer.
Forældre inviteres til spisning mhp forhåbentlig opbakning til at føre
kredsen videre.
Fastelavnsfest 11/2.
Skole
Mona fortsætter som kasserer i samrådet indtil generalforsamlingen.
Menighedsråd
Arkitekt laver plan for kirkegården. Efterfølgende sognemøde.
Højskoledag 27/2.
Forventer spiseaften til foråret med ”fremmed mad”.
Idrætsforening
Hockey torsdage.
Dybt godnat.
Forespørgsel om børnegymnastik og gymnastik for ældre?
Pris for separatkloakering af Klubhus afventes!
Huset
Der tales om forbedring af p-plads og nyanlæg af affaldscontainere.
Pris for separatkloakering af Aktivitetshus afventes!
Borgerforening
Julelys afsluttet.
Forventer affaldsindsamling og Skt. Hans som vanlig.
Seniorklub
Snarlig uddeling af medlemskort og forårsfolder.
Udlandstur til Østharzen

Har undersøgt priser/muligheder for førstehjælpskursus/hjertestarterkursus. Samrådet vil gerne arrangere. Tages op igen på næste møde.
Ny bestyrelse for Farstrup Seniorklub har været her for at få inspiration.
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Kort nyt fra
arbejdsgrupper

Generelt: Der tales godt om Bislev 😊
Velkomst til nye borgere
Fortsat opmærksomhed på nye tilflyttere mhp velkomst.
Årets tilflyttere indbudt til spiseaften. Kan gentages.
Gåture
Fortsat 5-6 personer aktive med gåture forskellige steder.
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Generalforsamling
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Andre arrangementer

6

Økonomi

7

Andet

Græsslåning
Vi har ansøgt om og fået bevilliget 44096 kr. til græsslåmaskine. Henning
Høygaard har givet 1000 kr. Borgerforening vil sponsorere 2000 kr.
Samrådet betaler den resterende egenbetaling.
Maskinen købes ved UTH. Rabat gives i form af gratis service de første år.
Skolen giver benzin. Evt. græsslåning af P-plads for kirken på regning.
Hans kontakter mulige personer, der vil hjælpe med græsslåning.
Da der ikke er valghandling, er det måske snarere et årsmøde?
Gerne sammen med vandværket igen.
Vi foreslår 19/3.
Samrådet vil gerne sørge for øl og vand.
Der håbes stærkt på fremtidige repræsentanter fra alle foreninger, også
Vandværk og skole.
Bislev 2020
Hvad vil vi gerne nå?
Bygge- og cykelstigruppe inviteres til næste samrådsmøde mhp øget fokus
og indsats.
Der er resterende 1808,09 kr. til Den Røde Tråd.
Årshjul
Lisbeth laver udkast.
Bogbus
Enighed om at samrådet har ønske om bogbus i Bislev.
Folder
I forbindelse med borgerforeningens omdeling af kontingentopkrævninger
omdeles folder som tidligere år.
Aktiviteter, datoer og input mailes til Lisbeth senest 18/1 kl. 16
Høygaardspark-skilt
Tove undersøger mulighed og pris for stor sten.
Forespørgsel om permakultur fra Spirelyst
Godt initiativ, men vi har umiddelbart svært ved at se realiseringen heraf.
Evt. stillingtagen kræver konkretisering af plan, udførelse og vedligehold.
5/3 Fælles generalforsamling FDF, BIF, BBF og Huset
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Næste møde

Dato afventes til generalforsamling

REFERAT

LN/ 16.01.2018

