Samråd Bislev.dk - Referater

Generalforsamling Bislev.dk d. 30.03.2017 kl. 20.00 i Aktivitetshuset
1

Beretning

v/ formand Hans Nielsen
Godkendt

2

Regnskab

v/ formand Hans Nielsen
Godkendt

3

Forslag til
vedtægtsændringer

4. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af en repræsentant udpeget af hver af de
samarbejdende foreninger/institutioner:
…Landsbyordningen i Bislev… ændres til …Bislev Skole og Børnehave…
Godkendt
Reviderede vedtægter vedhæftet

4

Indkomne forslag

Ingen

5

Valg

Repræsentanter for foreninger og institutioner:
Bislev FDF: Lisbeth Nørmølle
Bislev Idrætsforening: Søren Svenningsen
Bislev Borgerforening: Vagn Jepsen
Bislev Menighedsråd: Tove Rasmussen
Bislev Seniorklub: Else Svennum og Else Kristensen
Bislev Vandværk: foreløbig Hans Nielsen
Bislev Aktivitetshus: Kim Dissing
Bislev Skole og Børnehave: Mona Henriksen
Revisorer:
Niels Thøgersen og Hans Madsen

6

Evt.

Affaldsindsamling 1/4: Opfordring til at møde op
Traktortræk 29/4
Informationer meldes ud på infotavler, facebook og bislev.dk:
Meld tilbage hvis andre muligheder savnes
Velkomst til nye borgere: Giv gerne besked når viden om
tilflyttere haves
Forslag: Læg folder om Bislev hos ejendomsmæglere
Mørklægning i Huset og pynt på væggene i den store
sal
Nye sangbøger

1

Samråd Bislev.dk - Referater

Diskussion om julebelysning-periode: Opfordring til at bakke op
om Borgerforeningens beslutning
110 husstande i Bislev By og 600 borgere i sognet.
Flere nye tilflyttere til sognet: Opfyldes deres forventninger?
Nogle giver indtryk af et meget aktivt lokalsamfund og en stor
frivillig arbejdskraft 😊
7

2

Næste møde

Torsdag 26/4 2017 kl. 19 hos Kim og Lisbeth
Punkter til dagsorden modtages gerne.

REFERAT

LN/ 06.04.2017

Samråd Bislev.dk - Referater
Samrådsmøde Bislev.dk d. 5.01.2017 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede

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

Meldt afbud

1

Udeblevet

Idrætsforening

Siden sidst

Der savnes opbakning fra idrætsforeningen!
Landsby-pedel ordning er ophørt.
Opfordring til at benytte Aalborg Kommunes facebookside
www.facebook.com/aalborgkommune

2

Nyt fra foreninger

Menighedsråd
Arrangerer spiseaften 13. feb. og spørger til hjælp fra en anden
forening, da FDF har sagt fra. Måske Huset?
Overvejer grundlovsfest 5. juni. Opbakning fra samrådet til at
det er en god ide, men bekymring i f t fremmøde og indsats
(dagen falder i år på 2. pinsedag).
Seniorklub
Forårets program er udarbejdet. Der er god opbakning til
arrangementer, f.eks. 25 pers. til ugentlig kortspil.
Borgerforening
Der er krise, da der kun en enkelt fra den nuværende bestyrelse
fortsætter efter generalforsamlingen! Der er faldende
medlemstal og især opleves manglende opbakning til
arrangementer. Samrådet støtter op om at der fortsat er
Borgerforening i byen og opfordrer til synliggørelse af hvad der
ellers vil mistes, f.eks. julebelysning, kirsebærtræer og Skt.
Hans fest.
Der er affaldsindsamling 2. april og håb om at også
børnefamilier vil deltage.
Skole/børnehave
Sammenlægningen af skole og børnehave er igangsat og
bygningsforandringer pågår.
Den nuværende børnehavebygning viser sig fortsat at være ejet
af en tidligere Bislev Børnehaveforening og ikke som forventet af
kommunen.

3

Nyt fra
arbejdsgrupper

Velkomst til nye borgere
To familier er budt velkommen og har taget godt imod hilsenen.
Ane, Else K og Tove vil gerne informeres når nogle får nys om nytilflyttere.
Gåture

3

Samråd Bislev.dk - Referater
Gruppen består af 5 personer der hver tirsdag går i ca. 1½ time og de er begyndt
også at tage bil til andre vandre-destinationer.
Byforskønnelse:
Der er fra AKA-puljen bevilliget et tilskud på maksimalt kr. 49.338 med krav om
10 % medfinansiering til etablering af rekreativt grønt område på kommunens
grund ved info-standerne. Brugsretstilladelse afventes. Der forventes arbejdsdag
i foråret.
Der er blevet sat 2000 påskeliljeløg ved trekanten Halkærvej – Jordemodervej.
4

Bislev 2020

Sammenkomst 23/1
Kl. 19.00 – ca. 21.
Let traktement: pålægskagemand, øl, vand, kaffe, te, småkager.
Alle arbejdsgruppe-interesserede samt alle i foreningernes bestyrelser inviteres.
Præsentation af årets resultater, status og forventninger.
Tilmelding/SU senest 18/1.
Lisbeth: indbydelse
Tove: indkøb
Else K: sange
Hans: Velkomst og styrer programmet
Vi mødes 18.30 og stiller op.

5

Info-standere

Velkommen/På gensyn
Lisbeth sørger for færdiggørelse og tryk

6

Den røde tråd

Junglesti
Pris for svævebane beløber sig til 35.000-40.000 plus
montering.
Samrådet har 20.000 kr. på konto til dette formål, og elevrådet
kan supplere med 8000 kr. FDF vil gerne støtte projektet
økonomisk. Endelige beløb afklares!

7

Evt.

Fælles generalforsamling
2/3 kl. 18.30 for FDF, IF, Borgerforening og Aktivitetshuset.
Nibe Avis
Flere artikler fra Bislev-området i årets løb. Fortsat
opmærksomhed herpå.
Antal brugere hjemmeside og facebook?
Bislev.dk: 371 danske side-view den seneste måned (plus knap
4000 udenlandske – sandsynligvis fejl) - alle side-view
gennemsnitlig varighed 23 sek.
Bislev By facebook: 189 synes godt om

6

4

Næste møde

Torsdag 30/3 2017 kl. 19 i den lille sal, Aktivitetshuset
Generalforsamling og konstituering. Alle er velkomne.

Samråd Bislev.dk - Referater
REFERAT

5

LN/ 15.01.2017

Samråd Bislev.dk - Referater
Samrådsmøde Bislev.dk d. 10.10.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede
Meldt afbud

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

Udeblevet
1

Siden sidst

Eventdag 20/8
En fin dag med mange besøgende. Repræsentanter fra kommunen var
imponerede. Skolens fernisering var et godt trækplaster og positivt at se de
mange fremmødte lærere på en lørdag. Havetraktortræk trak også mange til.
Godt med samarbejdet.
Men: boder lå for spredt, dårlig skiltning, samrådets stand manglede en person
og generelt manglede der opbakning/fremmøde fra nogle af
foreningsbestyrelserne.
Ved fremtidigt lignende arrangement er det vigtigt med bedre koordinering
(hvem deltager!), god skiltning med programsatte begivenheder jævnt fordelt
hen over dagen, fastholdelse af det annoncerede, og at aktivitetsniveauet
afpasses efter de deltagende parters ressourcer.
Det kunne være fint som en årligt tilbagevendende begivenhed kl. 10-13. Forslag
til gennemgående tema næste gang: Hestekræfter. Ideer: show med friserheste,
motorcykelringridning.

2

Nyt fra foreninger

Skole/børnehave
Der arbejdes på at få børnehaven over på skolen med henblik på
større nærhed og fremtidssikring. Det er godkendt af
kommunen, men pengene er endnu ikke fundet.
Skoleindskrivningen 2017 ser positivt ud med flere interesserede
fra Nibe.
Seniorklub
Har samarbejde med andre foreninger for øje: sogneudflugt
med menighedsråd og borgerforening og en succesfuld æbledag
med skolen. Sammen med idrætsforening afholdes spiseaften
1/11 med bankospil.
Har fokus på områdets lokalhistorie.
Foreslår samarbejde med idrætsforeningen i form af
motionstilbud til seniorer?
Foreslår åbent hus i klubhuset med fremvisning af de nye
omklædningsfaciliteter, evt. i sammenhæng med andet
arrangement?
FDF
Har (næsten) tømt lokalerne under børnehaven og samlet alt i
klubhuset og i Guldsmeden.
Har økonomi til at støtte formål til gavn for byens børn.
Opfordres til at komme med konkret ideforslag til bålsted ved
multihytten.

6
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Aktivitetshuset
Mangler et skur. Mulighed for ansøgning om økonomisk støtte
via forsamlingshuspulje.
Vandværk
?
Menighedsråd
Flot opbakning til høstgudstjeneste med 90 kirkegængere og 60
til spisning.
Koncert med Kurt Ravn udsat fra 27/10 til 3/11.
I anledning af 500 året for den lutherske reformation afholdes
gudstjeneste i Børglum Kloster 31/10 med bus fra Bislev.
Har fået tillægsbevilling på 50.000 kr. til at udarbejde plan for
fremtidssikret mere parklignende plan for kirkegården, dette
grundet øgende antal tomme gravsteder.
3

Nyt fra
arbejdsgrupper

Velkomst til nye borgere
Har været ude med første velkomstblomst + folder + bog om kirken
Ane, Else K og Tove vil gerne informeres når nogle får nys om nytilflyttere.
Gåture
Går fortsat 4-5 pers.
Kultur
Har i gruppen talt om betydning af god information via forskellige medier (Nibe
Avis, bislev.dk, facebook), både hvad der sker og er sket.
Har ideer om ost-og-vinaften sammen med borgerforeningen og flere
fællesspisninger. Andre ideer er en bagedyst og jule-banko-bustur.
Byforskønnelse:
AKA-puljen er ansøgt til etablering af rekreativt grønt område på kommunens
grund ved info-standerne. Brugsretstilladelse er under udarbejdelse.
Turisme
Intet nyt vedr. cykelruter.
Kim vil kontakte Jes vedr. samarbejdet med Nibe Festival.
Fortsat svært at samle flere grupper.

4

7

Bislev 2020

Arrangement primo 2017
Indbydelse til alle foreningsbestyrelser og alle der er påskrevet
arbejdsgruppelisterne – som tak for indsatsen.
Intentionen er at sende positive signaler om hvad der er sket i det forgangne år,
ex. eventdag, havetraktortræk, andehus, og således motivere til en fortsat
indsats.
Mandag 30/1 2017 (efterfølgende mailtilkendegivelser om ændring til 23/1-2017
i stedet)

Samråd Bislev.dk - Referater

5

Evt.

Havetraktortræk i Bislev 15/10 v/ Lasse Libak
Havetraktortræk-bane etableres på idrætspladsen langs
skrænten/skoven. Det er ok med IF/Huset.
Nye infostandere
Lisbeth udarbejder forslag til velkommen plakat.
Forslag om særlig ”farvel-hilsen” og børnetegning. Mona kigger
på det.
Den røde tråd
Fitness-område og forhindringsbane er etableret. Vi har
19.620,59 kr. stående til den manglende 3. etape i form af en
junglesti. Skolebørn har stort ønske om svævebane, hvilket
tænkes fint at kunne integreres i dette. Mona undersøger pris på
svævebane.
Økonomi i øvrigt
Ca. 18.200 kr.
Forslag om liste over personer, der tilbyder at hjælpe med konkrete opgaver.
Motivere folk til at påskrive sig ved fællesspisninger og andre arrangementer.

6

8

Næste møde

Torsdag 5/1 2017 kl. 19 v/ Lisbeth og Kim
Else K sørger for brød

REFERAT

LN/ 22.10.2016

Samråd Bislev.dk - Referater
Samrådsmøde Bislev.dk d. 15.08.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede

1

Meldt afbud

Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+Else), Vandværk (Hans), Menighedsråd (Tove),
FDF (Lisbeth)
Skole/Børnehave, Borgerforening

Udeblevet

Idrætsforening (I var savnet)

Eventdag Aalborg
Fjordland 20/8

Åben landsby i Bislev: Hvad vil vi kendes på
De sidste ting tilrettes og aftales.
Alle er selv ansvarlige for egen aktivitet.
Historiske tavler: bliver skiltet i Bislev klar til 20/8?
Hans spørger Peter Pindstrup

2

Nyt fra foreninger

Menighedsråd:
Åben konfirmandstue: der mødte 25 pers. op.
Høstgudstjeneste 11/9 kl. 11 med gospelkor og efterfølgende
flæskesteg/salat.
FDF/Idrætsforening
Bislev Camp: 33 børn deltog.

3

Nyt fra
arbejdsgrupper

Gåture
Går stadig.
Velkomst til nye borgere
Velkomstfolder er næsten færdig.
Nybyggeri
Peter Libak vil informere om muligheder og priser for grundsalg
Flere grupper har haft svært ved at samles.

4

Bislev 2020

Grupperne er generelt kendetegnet af få ildsjæle. Fokus på at holde gang i
grupperne, holde fast på de der har ytret interesse og gerne få flere
engageret/involveret. Samrådsmedlemmer er kun tovholdere.
Der kan ønskes en ressourceperson til koordinering og skrivning af ansøgninger.
Der planlægges med nyt arrangement primo 2017.

5

To do liste

FDF/Idrætsforening har arbejdsdag 17/8 og håber at få malet
multibanen. Samrådet betaler malingen.
Legeplads/klatretårn trænger. Er det skolens ansvar?
Der gøres status igen forår 2017
Landsbypedel-ordning har ikke fungeret.

9
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6

Evt.

Nye info-standere er købt. Format 70 x 100 cm.
Plakater kan trykkes i Huset Hasseri.
Åbent man-torsdag 12.00-19.30.
Tlf. 99824500.
Pris 100 kr./m2 ved streg farve og 200 kr./m2 ved fuld farve.

7

10

Næste møde

Mandag 10/10 kl. 19 v/ Lisbeth og Kim
Else K sørger for brød

REFERAT

LN/ 21.08.2016

Samråd Bislev.dk - Referater
Samrådsmøde Bislev.dk d. 13.06.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede

1

Meldt afbud

Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+Else), Vandværk (Hans), Borgerforening (Vagn),
Menighedsråd (Tove), FDF (Lisbeth)
Skole/Børnehave

Udeblevet

Idrætsforening

Siden sidst

Vis os din favorit cykeltur 16/6 2016
Muligt også at møde op uden cykel. Lægges op på
facebook/hjemmeside endnu engang med håb om tilmeldinger.
Årligt møde mellem forvaltninger, politikkere og samråd 22/6
Hvem deltager? Hans samt gerne en fra bosætningsgruppen.
Lisbeth sender forespørgende mail.
Nye info-standere
Hans har undersøgt pris. Tages op på næste møde.
Kirsten C har undersøgt muligheden for at få trykt plakater i Huset Hasseris.
Der er kommet nye standere på Mejerivej
En kommunal opprioriteret opgave. Samrådet er ikke blevet inddraget/spurgt.
Historiske tavler
Vores foretrukne placering ved rødbøgen grunden Halkærvej 20 blev ikke
accepteret i første omgang (manglende udsyn fra Sebbersundvej, gerne hækbaggrund). Kommunen vil gerne placere den ved springvandet (privat grund) og
har knap tid til at medinddrage os yderligere.
Alternative placeringer (nedkørsel til søen, den store sten) diskuteres.
Hans skriver retur at vores ønske er ved rødbøgen, men gerne 10 m fra vejen så
udsyn sikres og gerne med beplantning mm mhp let vedligehold og
brugervenlighed.
Eventdag Aalborg Fjordland 20/8
Åben by på byens centrale plads kl. 13-16. Tema: HVAD VIL VI KENDES PÅ?
Hans spørger Bislev Mejeri (smagsprøver)
Kim spørger Spirelyst (salgsbod)
Lisbeth spørger Wolturnus (fremvisning af kørestole)
Else K spørger Christen (klappekalve)
Else K spørger Kjeld W J og Martin L (traktorudstilling)
Else K spørger Frederik V (havetraktortræk)
Vagn spørger (pentaque)
Else S/Tove spørger seniorklub/menighedsråd (salg af kaffe,
kage og pandekager på bål)
Tilmeldingsfrist er 19/6, så hurtig tilbagemelding til Lisbeth
Andre ideer:
Lamaer, børnedyrskue, kokassebingo, kagebagningskonkurrence,
prinsessefestival, foreningsaktiviteter.
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2

Nyt fra foreninger

FDF
15 børn. Efter sommerferien kun én voksen leder (Karen) og 3
assistenter.
Sommerlejr med Idrætsforening 7-8/8.
Seniorklub
Nyt aktivitetsprogram med mange spændende aktiviteter, bl.a.
foredrag, havebesøg og kortspil/nørkle. Alle er velkomne.
Spiseaften sammen Idrætsforening 1/11.
En gruppe arbejder med lokalhistorie. Dorte Elkjær skriver om
Bislevs originaler, ex. Tordenkalven og påtænker at skrive
børnebog herom. På arkiv.dk kan findes billeder m.m. fra
lokalområdet.
Ny højskoledag med Frode Muldkær og Erik Sommer er under
planlægning.
Inger og Jens er på standby. Konrad supplerer.
Borgerforening:
Skt. Hans fest 23/6. Hans Thorup er båltaler. Der foreslås
forsanger.
Menighedsråd:
Sammen med Seniorklub og Borgerforening sogneudflugt til
Vejlerne og Thy-lejren.
Opstilling til menighedsrådsvalg 13/9.
Høstgudstjeneste med gospelkor og helstegt gris 11/9
Åbent hus i præstegård 14/8
Aktivitetshuset
Ny tagrende.
Nye nøgler. Udleveres af Lars – behov vurderes.

3

Nyt fra
arbejdsgrupper

Byforskønnelse
Ønsker byen er pæn/blomstrer hele året. Påskeliljeløg ☺
Velkomst til nye borgere
Billeder og velkomstfolder er næsten færdig

12

4

To do liste

5

Bislev 2020

Bosætning:
Positivt møde med Aalborg Kommune: Byggemodning Høje Bislev kan starte
umiddelbart. Anslået pris grund + hus 2 mio. kr. Peter Libak udstykker.
Interessetilkendegivelser ønskes gerne!
Nybyggeri til lejeboliger er ikke rentabelt.
Udskydes til næste møde.
Byforskønnelsesgruppen vil arrangere en arbejdsdag.
Opfølgningsmøde Bislev 2020:
Annoncen var meget dyr! Den gav PR-effekt (at der sker noget i
byen), men var den pengene værd?

Samråd Bislev.dk - Referater
Skuffende fremmøde (25 pers.), flere arbejdsgruppedeltagere
manglede, men alle grupper præsenterede en igangsat proces.
Inger gjorde det godt, og det var spændende at høre hvad der
sker i arbejdsgrupperne. Samlet et rigtig godt møde.
Den videre proces kræver en fortsat vedholdende indsats fra
samrådets side.
Kommunikation
Kim har deltaget i kursusaften vedr. kommunikation. Tænk
”vedholdende larm”! Vi bør indtænke Nordjyske.
Næste skridt?
Udskydes til næste møde.
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6

Evt.

IT-kursus i f t Bislev By kalender/hjemmeside
Afholdt 4/6. Flere tekniske problemer, men var godt.
Lisbeth arrangerer opfølgende/gentagende kursus 3. eller 10. september.

7

Næste møde

Mandag 15/8 kl 19 v/ Lisbeth og Kim
Else S sørger for brød

REFERAT

LN/ 16.06.2016

Samråd Bislev.dk - Referater
Samrådsmøde Bislev.dk d. 27.04.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede
Meldt afbud

Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+Else), Vandværk (Hans), Landsbyordning
(Mona), Borgerforening (Vagn), Menighedsråd (Tove), FDF (Lisbeth), Kirsten (gåture)
Idrætsforening

Udeblevet
1

Konstituering

Opfølgning på valg:
Bislev Borgerforening: Vagn Jepsen
Bislev Seniorklub: Else Svennum
Bislev FDF: Lisbeth Nørmølle
Bislev Aktivitetshus: Kim Dissing
Bislev Landsbyordning: Mona Henriksen
Bislev Menighedsråd: Tove Rasmussen
Bislev Idrætsforening: Allan Christensen
Bislev Vandværk: Hans Nielsen?
Formand: Hans Nielsen
Næstformand: Vagn Jepsen
Kasserer: Mona Henriksen
Sekretær: Lisbeth Nørmølle
Det aftales at alle bør ”melde sig på banen”, så det bliver en
fælles indsats fra alle.
Overvejelser om anden kommunikationsform, men enighed om
at mail-korrespondance er det mest hensigtsmæssige. Alle
forventes at tjekke deres mail regelmæssigt!

2

Opfølgning på
Bislev 2020

Arbejdsgrupper Bislev 2020 (kontaktperson): arbejder på
Velkomst nye borgere (Tove Rasmussen): folder til uddeling
Cykelsti (Henrik Skadhauge?): brugerundersøgelse
Turisme (Kim Dissing): blå cykelruter/gåstier, 16/6 møde med
Aalborg Kommune
Gåture (Kirsten Kristiansen): gåture fast tirsdage (5 personer
pt), trampestier
Byforskønnelse (Hans Nielsen): flere kirsebærtræer, skiltning,
området ved søen, påskeliljer på grønne områder
Kulturtilbud (Gitte Christensen?): foredrag mm, velkomsttur til
området
Vil inddrage de øvrige personer påskrevet under
borgeraktiviteter
Bosætning (Christen Kristensen)
Bevare skolen (skolebestyrelsen)
Historisk tavle: nyt udkast sendes fra kommunen
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3

Opfølgningsmøde
26/5 Bislev 2020

Alle er velkommen
Program:
18.00: Vi mødes og stiller op (kaffe: Else K og Tove)
19.00: Velkomst (Hans) og sang
½ time: oplæg fra Blære og gode erfaringer derfra (Vagn spørger Inger Nielsen
eller Elsebeth Skadhauge. Vagn køber vin.)
Grupperne præsenterer hvor langt de er kommet og deres videre planer (evt. på
projektor). Mulighed for input fra andre til det videre arbejde (Mona styrer)
Kaffepause indlægges
21.00: sang og tak for i aften (Hans)
Annoncering:
Nibe Avis: Else S laver annonceforslag
Plancher til infostandere: Kirsten forhører v/ Nibe Festival
Sedler skole/børnehave
Hjemmeside/facebook
Mail til personerne i arbejdsgrupperne

4

Evt.

Fotos til velkomstfolder:
Vagn kontakter Jens Jørgen Ørris vedr. tidspunkt for fotografering af formænd.
Nye info-standere
Hans undersøger modeller og pris.
Affaldsindsamling:
Tjek på ruter o.lign. øger den positive signalværdi.
Hjemmeside/kalender
Opfordring til at flere personer/foreninger melder sig.
IT-kursus i f t Bislev By kalender/hjemmeside
Mulighed for at benytte skolens IT-lokale. Lisbeth arrangerer.

5

15

Næste møde

Mandag 13/6 kl 19 v/ Lisbeth og Kim
Else S sørger for brød

REFERAT

LN/ 03.05.2016

Samråd Bislev.dk - Referater
Generalforsamling i Bislev Samråd Bislev.dk
d. 14.04.2016 kl. 19.00 i klubhuset
Til stede

Aktivitetshus (Kim), Seniorklub (Else+Else+Marinus+Jens), Vandværk (Hans),
Borgerforening (Vagn), Menighedsråd (Tove+Chresten), Landsbyordning (Mona), FDF
(Lisbeth)

Meldt afbud

1

16

Udeblevet

Idrætsforening

Valg af dirigent
Beretning

Vagn Jepsen
v/ formand Hans Nielsen
Godkendt

2

Regnskab

3

Forslag til
vedtægtsændringer

4
5

Indkomne forslag
Valg, herunder
valg af revisorer

6

Evt.

Beretningen mailes efterfølgende
v/kasserer Mona Henriksen
Godkendt
Regnskabet mailes efterfølgende
Bestyrelsen består af…
Bislev Pensionistforening ændres til Bislev Seniorklub: Vedtaget
Bislev MC slettes: Vedtaget
Tilføjelse: Bestyrelsen kan supplere sig med repræsentanter for borgere og
virksomheder: Ikke vedtaget
Ændringsforslag: Bestyrelsen kan supplere sig med repræsentanter for
virksomheder: Vedtaget
To revisorer ændres til en revisor: Ikke vedtaget
Reviderede vedtægter vedhæftet
Ingen
Bislev Borgerforening: Vagn Jepsen
Bislev Seniorklub: Else Svennum
Bislev FDF: Lisbeth Nørmølle
Bislev Aktivitetshus: Kim Dissing
Bislev Landsbyordning: Mona Henriksen
Bislev Menighedsråd: Tove Rasmussen
Bislev Vandværk: ?
Bislev Idrætsforening: ?
Revisorer: Niels Thøgersen og Martin Lundgaard
Arbejdsgrupper Bislev 2020: Tovholdere/kontaktpersoner fra samrådet:
Bosætning: Chresten Kristensen
Bevare skolen: skolebestyrelsen/ Mona
Cykelsti: / Lisbeth (Brugerundersøgelse)
Turisme – profilering: / Kim (Cykelruter, vært for møde i juni)
Turisme – samarbejde med Nibe festival: Jess Kristiansen/ Kim
Byforskønnelse: /Hans
Borgeraktiviteter – kultur: / Else S
Borgeraktiviteter – gåture: Kirsten Christiansen (Er opstartet alle tirsdage
formiddage)

Samråd Bislev.dk - Referater
Velkomst til nye borgere: / Tove (Foldere til omdeling til nye borgere sammen
med en lille blomst ca. 50 kr. Alle bedes være opmærksomme på nye borgere i
området)
Kontaktpersoner til grupperne tages op på næste møde.
Affaldsindsamling 17/4: Samrådet betaler udgifter til forplejning.
Bislev By kalender: Opfordring til at lægge alle aktiviteter i området på.
Vejledning er udarbejdet. Foreløbig er der givet adgang til Huset, FDF,
Vandværk, Menighedsråd og Landsbyordning.

5

Næste møde

REFERAT
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Virksomheder bør inviteres til at deltage i samrådet.
Grundet manglende valg af to repræsentanter kan konstituering ikke finde sted
straks.
Konstituerende møde 27/4 kl 19.00 hos Lisbeth og Kim, Kirkebjergevej 16
- Konstituering af bestyrelsen
- Foto af bestyrelsesrepræsentanter (Niels Jørgen Ørris?)
- Opfølgning på Bislev 2020
- kontakt til arbejdsgrupperne
- opfølgningsmøde 26/5
- Næste møde
- Evt.
VIGTIGT AT ALLE MØDER OP!
Nuværende formand Hans kontakter de foreninger der mangler valg.
LN/ 17.04.2016

Samråd Bislev.dk - Referater
Referat af møde med Peter Pindstrup 10/3
Hej Alle
Her er lige er lille referat af mødet 10/3.
Vi var ca 20 mennesker mødt op til mødet.
Peter Pindstrup berettede ud fra hæftet 'fra ide til færdigt projekt'
Han pointerede, at det er vigtigt at man arbejder med ideerne og får dem godt gennemtænkt, inden der
søges penge.
Ved større projekter er det vigtigt at være godt organiseret, struktureret og få lavet en god
projektbeskrivelse til den fond man søger.
Landdistriktsudvalget kan være behjælpelige med, bla. hvem vi skal kontakte ved kommunen og kigge
projektbeskrivelser igennem inden de sendes.
Han gjorde os klart at det er vigtigt at vi har styr på hvem der søger midler og hvorhenne, så alle grupper
ikke søger de samme fonde.
Efterfølgende fik grupperne tid til at diskutere, hvad der videre skal arbejdes med.
Vi aftalte at mødes med grupperne igen 26/5 kl 19 i akt. huset, for at høre hvad de er kommet igang med.
Ved vores næste samrådsmøde den 14/4 kl 19 i klubhuset, skal vi lige have samlet op på, hvem fra
samrådet, der sidder, som tovholder i hvilken gruppe!
Venlig hilsen
Hans J Nielsen
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 29.02.2016 kl. 19.00 v/ Hans
Til stede

1

Meldt afbud

Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else), Vandværk (Hans), Landsbyordning (Mona), FDF
(Lisbeth)
Borgerforening, Menighedsråd

Udeblevet

Idrætsforening

Møde for
arbejdsgrupper
10/3

Kl. 19.00-21.00, mulighed for videre drøftelse bagefter.
Arbejdsgrupperne inviteres, men alle er velkomne.
Formål: at få det konkrete arbejde skubbet i gang.
Forventning om at grupperne selv varetager arbejdsprocessen og er ansvarlige
for at de konkrete tiltag føres ud i livet.
Konkret person fra samrådet vil være kontaktperson for de forskellige grupper.

2

Bislev info-skilt
Fjordland-projekt

3

Økonomi

4

Evt.

Aftenens program:
Velkomst med opsamling fra tidligere møder (Hans)
Oplæg Peter Pindstrup: Hvilke muligheder er der for hjælp/støtte fra kommunen
Gode råd til at få gang i arbejdet i grupperne
Gruppearbejde: Konkretisering af hvad der arbejdes videre med
Hvad er gruppens næste skridt
Vejledning af Peter Pindstrup
Hvem er tovholder og kontaktled til samrådet
Afslutning/forventning om tilbagemelding fra grupperne til næste fællesmøde
Flere rettelser – Else og Hans kontakter projekt-personerne
Placering: grunden Halkærvej 20 ved blodbøgen
gerne dobbeltsidigt skilt
Mona har overtaget regnskabet og fået adgang til konti.
Indestående pr. dd.:
10.354,29 foreningskonto (udgifter for 1000 kr. plus er ikke betalt endnu)
19620,59 den røde tråd (hvad er der egentlig søgt til?)
Samrådets penge skal gå til gavn for alle sognets beboere.
Alle kan ansøge – kort skriftlig ansøgning.
Generalforsamling 2016 ved næste møde
Generalforsamling i 2017 sammen med øvrige foreninger
Forventet fremmøde til møderne fra alle foreninger – hvis man ikke selv kan
komme, så send en anden!
Hvad betaler vi for leje af Aktivitetshuset?
Ny hjemmeside udkommer snarest ☺

5
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Næste møde

Referater tilgængelige på hjemmesiden – vurderes godkendte såfremt ingen
kommentarer indenfor 7 dage.
Næste møde: Generalforsamling 14/4 kl 19.00 i Klubhuset

REFERAT

LN/ 08.03.2016
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 28.01.2016 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim
Til stede

1

Meldt afbud

Menighedsråd (Tove), Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+ Else), Vandværk (Hans),
Landsbyordning (Mona), FDF (Lisbeth)
Borgerforening

Udeblevet

Idrætsforening

Spiseaften 12/2

18.00 Spisning (gratis, vand/øl kan købes for 10 kr.)
Velkomst (Hans), program, sang
Sedler med ideer på bordene (Mona)
Aktiviteter og fredagshygge for børn (se referat fra 16/1)
19.00 Tovholder Hans Thorup (Hans)
Gennemgang af fremkomne ideer til Bislev 2020 på powerpoint (Mona)
Diskussion, uddybning og konkretisering af ideer
Kaffe/småkager
21.00 Officielle program slut, sang
Mulighed for videre diskussion og socialt samvær

2

Folder

3

Evt.

Menu: hamburgerryg, flødekartofler, salat
Indbydelse: Lisbeth
Tilmelding til spisningen senest 10/2 til Tove
Indkøb: Tove
Drikkevarer: Hans
Borddækning: seniorklub
Madlavning: Tove og Kim mødes kl. 16.00
Klargøring: vi mødes senest kl. 17.30
Lisbeth, mailes til godkendelse hos foreninger senest 30/1
Deadline 31/1 aften, forventes klar til omdeling fra 3/2
Betales af samrådet
Husstandsomdeles af borgerforening senest 6/2
Præsentation af foreløbige tekster til bytavle 18/2: Else S
Overdragelse af økonomi snarest: Mona

4

Næste møde
REFERAT
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Hjemmeside: ønske om større brugervenlighed og nyt hjemmesideprogram
Oprindelig aftalt mødedato 11/2 aflyses
Næste møde: dato?
LN/ 30.01.2016
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 16.01.2016 i Aktivitetshuset
Til stede

Borgerforening (Vagn), Menighedsråd (Tove), Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+
Else), Vandværk (Hans), Landsbyordning (Mona), FDF (Lisbeth)

Meldt afbud

1

2

3

Udeblevet

Idrætsforening

Bislev 2020

Vellykket sammenkomst dd med op til 90 deltagere.

Infoseddel

Næste møde

REFERAT
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Opfølgning: Spiseaften fredag 12/2 kl. 17
Menu: hamburgerryg, flødekartofler, salat
Indkøbsliste: Tove
Indkøb: Vagn (evt. Mona)
Borddækning: seniorklub
Madlavning: Tove og Kim mødes kl. 15.00
Klargøring: vi mødes kl. 16.30
Annoncering: bislev.dk, facebook, husstandsomdeling
Program: kl. 17: Spisning
Aktiviteter for børnene: Hans spørger Sofie og Mikkel
Lisbeth spørger Søren og Laurids
Mona sørger for film
Lisbeth køber gavekort Kino Nibe
Kl. 18: Gruppearbejde med konkretisering af ideer
Ordstyrer: Hans Thorup (hvem kontakter ham?)
Gerne deltagelse af landdistriktskonsulent: Hans spørger
Øvrige relevante deltagere (hvem?) indbydes
Husstandsomdeles snarest:
Spiseaften 12/2
Fastelavnsfest + gudstjenerste 7/2
Fælles generalforsamling (FDF, BIF, Borgerforening, Aktivitetshus) 17/3
Generalforsamling vandværk: dato?
Højskoledag
mm?
Foreninger mailer relevante emner til Lisbeth
Lisbeth udarbejder forslag til udkast.
Torsdag 28/1 kl. 19 hos Lisbeth og Kim
Dagsorden: Spiseaften 12/2
Seddel til husstandsomdeling
LN/ 23.01.2016
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 06.01.2016 kl.19.00 v/ Tove
Til stede

Borgerforening (Vagn), Menighedsråd (Tove), Aktivitetshuset (Niels Ole), Seniorklub (Else+
Else), Vandværk (Hans), Landsbyordning (Mona), Idrætsforening (Allan), FDF (Lisbeth)
I første del af mødet desuden Hans Thorup

Meldt afbud
Udeblevet
1

Borgermøde 16/1
2016

Dagens forløb
Tales igennem og diskuteres med Hans Thorup og justeres og konkretiseres.
- 8.30 Vi mødes og gør klar
- 9.30 START – kaffe mm står klar på borde
- 9.45 formand byder velkommen, præsenterer samrådet, muligheden for at
notere ideer på små gule sedler og giver ordet til:
- 10.00 Mads Duedahl
- 10.30 pause, hvor borde ryddes for mad og sedler sættes op på tavle
- 10.40 formand lægger op til visionsdelen og præsenterer kort de gode ting vi
har (ex. skole, faciliteter, foreninger, aktiviteter) og giver ordet til:
- Hans Thorup styrer indlæg, debat og fremkomst af ideer, ønsker og visioner
- Ca. kl 12 afhængig af situationen: Hans Thorup runder af og arbejdsgrupper
nedsættes (der aftales gensidige kontaktpersoner)
- Formand takker for i dag og opfølgning i uge 6 præsenteres (evt. spiseaften)
med info på bislev.dk og facebook
- Vi hjælpes ad med oprydning/opvask og mødes kort
Dagsordenen lægges på borde sammen med kontaktoplysninger på
samrådsmedlemmer.
Indkøb: Vagn
Gule sedler, kuglepenne og flipover: Mona
Projektor: Hans spørger Lars
Aktiviteter for børn: Søren, Laurids, Sofie og Mikkel leger i gymnastiksal
Mona sørger for film i dussen

2

Økonomi

Fra Karin oplyses at samrådet har 19.356 kr. Der forventes at indkomme yderligere
15.000 kr. i dette års tilskud ultimo april.
Desuden rådes over 9.588 kr. til multibanen og 10.031 kr. til Den Røde Tråd.
Hans og Mona vil aftale overdragning af økonomien med Karin og opklare status og
kriterier for de bundne midler.
Bislev 2020 prioriteres for nuværende: Annonce Nibe Avis koster 5000 kr. Der
ønskes mulighed for at bruge flere penge, afhængig af udkommet 16/1 og
opfølgning herpå.
Der bør være klare retningslinjer for hvad samrådet betaler og støtter til gavn for de
fleste i området. Ansøgninger skal være skriftlige og beslutning tages i fællesskab.
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3

Næste møde

Er planlagt til torsdag 11/2 kl. 19.00?

4

Evt.

Forældrerådene Skolen spørger om sponsorering af foredrag ”En teenager i huset”
d. 2/2. Pris 3500 kr. plus kørsel. Afvises grundet pkt. 2 og da samrådet betalte
lignende foredrag sidste år.

REFERAT

LN/ 07.01.2016
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 25.11.2015 kl.19.00 i Klubhuset
Til stede

Borgerforening (Vagn), Menighedsråd (Tove), Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+
Else), Vandværk (Hans), Landsbyordning (Mona), FDF (Lisbeth)

Meldt afbud
Udeblevet

Idrætsforening

1

Borgermøde 16/1
2016

2

Næste møde

Annoncering: Else S og Lisbeth
Annonce i Nibe Avis 6/1 og 13/1
Omtale i Nibe Avis mellem jul og nytår
Seddel (evt. annoncen) til hustandsomdeling i hele Bislev Sogn i perioden 1.-10. jan.
Rutefordeling og tryk af sedler: Tove
Opslag på facebook: Lisbeth
Dagens forløb: Vagn og Hans
- Velkomst (Hans) og fællessang
- Rundstykker (Indkøb: Vagn)
- Mads Duedahl (oplæg fra kommunen, muligheder i Bislev by og sogn)
- Brainstorm/ideer enkeltvis (post-it)
- Orientering og stemning for ideer (flip over)
- Udvidet brainstorm i grupper for udvalgte ideer (ide suko)
- Præsentation og nedsættelse af arbejdsgrupper
- Fællessang
Ordstyrer: Mona spørger Allan Lykholt
Ellers spørger Vagn Asger Andersen eller Hans Thorup
Aktiviteter for børn: Mona
Film i Dussen
Lege i gymnastiksal (Lisbeth spørger Søren og Laurids)
Onsdag 6/1-2016 kl. 19.00 hos Tove

3

Evt.

REFERAT
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Seniorklubben holder juleafslutning 8/12 kl. 14.30-ca. 16 i Aktivitetshuset (starter
med gudstjeneste kl. 14). Repræsentanter fra øvrige foreninger inviteres, da der der
overrækkes fælles gave til ny skoleleder.
LN/ 29.11.2015
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 12.11.2015 kl.19.00 i Aktivitetshuset
Til stede

Borgerforening (Jens), Menighedsråd (Tove), Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else+ Else),
Vandværk (Hans), Landsbyordning (Mona), FDF (Lisbeth)

Meldt afbud
Udeblevet

Idrætsforening

1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Ikke modtaget af alle, oplæses, godkendes.
Er indsat nedenfor.

2

Projektforslag
Puljen til
forskønnelse og
udvikling

Hans og Lisbeth havde 8/10 møde med Peter Pindstrup og Jane Tange,
Landdistriktsgruppen, Aalborg Kommune:
Projektforslag vedr. shelters og motions-cykelstier:
Mulighed for ansøgning til forbedring af vejen Bislev-Pindstrupvej-cykelsti mod
Halkær som rekreativ rute. Kræver 5-årig accept fra lodsejere.
Besværligt at få cykelrute til Nibe. Kræver forarbejde med kontakt til relevante
lodsejere og efterfølgende tinglysning og sandsynligvis ingen kompensation.
Else K tager kontakt til Niels Quist: Lundbæk mhp evt. samarbejde.
Projektforslag vedr. landsbysøen:
Der ønskes en mere overordnet plan. Hvad er formålet? Hvad har byen af ønsker?
Hvad vil vi gerne bruge området til? Vigtig med enighed. Forslag om borgermøde.
Jane undersøger søens beskaffenhed og ejerstatus.
Behov for billige boliger…

3

Orientering fra
Karin

4

To do listen

5

Åben by

6

Julebelysning
Fra foreningerne
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Vi aftaler at afholde borgermøde lørdag i januar – NYTÅRSKUR – BISLEV 2020!
- Starter 9.30 med rundstykker
- Oplæg/indspark v/ Mads Duedahl, Sundheds- og kulturrådmand (udvikling i
landdistriktet) (Tove afklarer dato)
- Visuel skitse-præsentation af mulige fokusområder?
- Idé-udveksling i grupper: Hvad vil vi med Bislev?
- Nedsættelse af arbejdsgrupper
- Aktivering af børn: legeplads, gymnastiksal, film (Mona undersøger
muligheden for filmfremvisning)
Karin kunne ikke i aften, inviteres til næste ordinære møde mhp overlevering af
økonomi mm.
Gennemgås og forenkles. Se særskilt.
De fleste vedligeholdelsesopgaver vil være relevante for landsbypedellen. Hans er
kontaktperson.
Udskydes til næste ordinære møde.
Forslag fra borgere om julebelysning også i januar. Ønsket videregives til
borgerforeningen.
Seniorklub:

Samråd Bislev.dk - Referater
Arrangement med Hans Henrik Henriksen var et godt oplæg til at ”trække i
arbejdstøjet”. Erfaring gjort: annoncering alene trækker ikke folk til.
Forventer til sommer at arrangere bustur rundt i Bislev Sogn (for alle!) Spørg i egen
forening til interesse for dette samt ideer i f t ”de fremmede” i vores lokalområde.
Menighedsråd:
Arrangerer julemiddag for enlige/ensomme 24/12 kl 12. Spred budskabet.
Kunne det være en idé at fortælle de unge familier i ø-gade-kvarteret i Aalborg om
vores dejlige landsby.
Huset/FDF: Julemarked 29/11 kl. 10-16. Der er gudstjeneste kl. 14.

7

Evt.

8

Næste møde

Fælles generalforsamling igen i 2016: Spørg i egen forening om ønske til
dato/deadline i f t egne vedtægter.
Arrangør ved alle arrangementer: den pågældende forening + Bislev.dk
Ved borgerne hvem/hvad samrådet er? Jf. vedtægter (vedlagt)
Torsdag 11/2-2016 kl. 19.00

REFERAT

Ekstra møde vedr. planlægning af borgermøde i januar: Tove indkalder snarest.
LN/ 17.11.2015
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Samrådsmøde 27-8-15
Tilstede: Jens Veggerby, Else Christensen, Else Svennum, Lisbeth Nørmølle, Hans
Nielsen, Mona Henriksen, Tove Rasmussen.
Referat:
1. Repræsentanter for de forskellige foreninger.
Ad 1. FDF: Lisbeth - Huset: Kim - Seniorklubben: 2 gange Else Borgerforeningen: Jens - Vandværket: Hans - Landsbyordningen: Mona, BIF:
Allan, Menighedsrådet: Tove
2. Konstituering (Generalforsamling)
Ad 2. Hans Nielsen blev formand, Lisbeth blev sekretær, Mona blev kasserer.
3. Dato for kommende møder.
Ad 3. Anden torsdag i februar, maj, august, november
4. Brug af facebooksiden.
Ad 4. Alle foreninger opfordres til at finde en person der bliver ansvarlig for at
ligge noget ind på bislev bys facebook side. Man skal syntes godt om siden sende
en mail til Kim så man kan blive administrator, herefter kan man så lægge billeder
med mere ind på siden.
5. Brug af hjemmeside (instruktion)
Ad 5. Samtlige foreninger er ansvarlige for at sende ændringer i bestyrelser m.m.
til Kim så siden hele tiden er opdateret. Vi er alle ansvarlige for at få lagt
arrangementer ind i kalenderen og tage hensyn til hinandens datoer, så der ikke
bliver flere arrangementer på samme tid. For at kunne skrive i kalenderen skal
man kontakte Kim for at få et pass word.
6. To do listen.
Ad 6. To do listen tages op på næste møde.
7a. Aalborg fjordland
Ad 7a. Hans og Lisbeth tager kontakt til Pia Juul Eriksen fra landdistrikts puljen
vedrørende ansøgning om shelters og muldtoilet. Tove deltager hvis mødet
kommer til at indeholde sti med lys fra kirken til skole og aktivitetshus.
7b. Samrådsmøder i kommunen
Ad 7b. Der bliver afholdt et temamøde i samrådene den 12 november vi afventer
dagsordenen og finder så ud af hvem der tager afsted.
7c. Bæredygtighedsfestival.
Ad 7c. Bæredygtighedsfestival: vi er for sent ude i år, Mona tager papirerne med
til skolen, måske kan vi komme med næste år.
7d. Møde vedrørende flygtninge.
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Ad 7d. Der har været afholdt et møde i Nibe, som vi desværre ikke har haft
deltager med til.
7e. Cykelstier.
Ad 7e. Arbejdet vedrørende cykelstier er lige p.t i venteposition.
7f. Erindrings workshop.
Ad 7f. Indbydelse til erindringsworkshop deles ud samtidig med folder fra
borgerforeningen med kommende arrangementer i området.
8. Åben by.
Ad 8. Punktet tages op på næste møde, hver forening går hjem til sit bagland og
får gode ideer.
9. Ikke noget.
Ref. MH
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AKTIVITETSHUSETS BRUGERMØDE / REFERAT

22. JANUAR 2015
Repræsenteret
1 Huset er vært…
2 Brugermøde
RIS / ROS

3 Hvad skal vi med Bislev
Kan foreningerne få mere
samarbejde?
Kan vi få mere støtte fra
borgerne?

4 Evt.

Huset - BIF - BBF - Landsbyordning - FDF - Seniorerne - Menighedsrådet
Fint traktement
Ikke alle er lige tilfreds med rengøringen i køkkenet. Dette blev man enige om
kunne bedres ved en mere kontrolleret aflevering fra lejerne - (måske skulle
der laves en checkliste med de typiske mangler)
P.t. gøres der hovedrent 1 gang årligt.
Man kunne måske overveje at gøre rent FØR rykket (forårsrengøring) og igen
EFTER (i løbet af lavsæsonen).
Disse rengøringer er foreslået at alle foreninger deltager i…
Meld venligst tilbage til HUSET om JERES forening ønsker at deltage
Under hensyn til folks forskelligheder skal vi forsøge at inddrage samtlige
tilflyttere og nuværende borgere til at deltage på alle niveauer (det er ikke
nok med arrangører, vi skal også ha’ deltagere).
Samtidig med Landsindsamlingen (Folkekirkens nødhjælp) 8.03.2015 bliver
der uddelt en ”velkomstfolder” med samtlige relevante oplysninger om Bislev
- har man tid og lyst er det også en god idé at tage en sludder med evt.
tilflyttere - man sætter ofte pris på at der er et ”kendt” ansigt hvis man vover
sig ud i et nyt samfund - Tilmeld jer til indsamlingen ved Tove
Stisystemet fra Nibe til Bislev er igen aktuelt / KLK støver den af og kontaktes
af ???? - Der må være nogen, meld tilbage
BIF-Hans har valgt at trække sig mht hegnsnedtagning til Festival - BBF vil
gerne lige se på sagen før Bislev giver det fra sig. KLK kontakter Hans snarest
mht dette.
BIF-Rikke efterlyser gode forslag til brug af f.eks. den gamle håndboldbane ved
huset (måske cykel/go-kartbane) - for at skabe mere aktivitet i området.
BIF-Rikke foreslår FÆLLES GENERALFORSAMLINGER. Ikke alle havde lyst til at
deltage. Datoen blev fastlagt til 23.03. Samtlige foreninger meddeler snarest
om de ønsker at deltage denne dag eller hvornår de afholder
generalforsamling. Det blev vedtaget at KLK laver en samlet annonce fra
bislev.dk med samtlige foreninger nævnt. - mail til klk@mail.dk.
P.t. er KLK kommet i tanke om at annoncen kan udformes med samtlige
møder, dvs vi nævner foreningen samt hvornår - laver lige et eksempel og
eftersender
Seniorklubben-Finn ønskede at man kunne google/logge direkte på
seniorklubben. Dette kan ikke umiddelbart gøres via www.bislev.dk, så skal de
selv købe et domæne.
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5 Evt. Evt.

6 Ref-23.01.2015/klk
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Menighedsrådet-Tove får tilbud fra Kinley på 4 byskilte (som aftalt på mødet).
Disse vil kunne benyttes som orienteringsskilte (til erstatning for de
nuværende).
Der skal søges tilladelse
HUSK: Vi er på facebook
HUSK: At underrette kalenderfører om ALLE arrangementer
HUSK: Det er bedre at der er ”værktøj” på jeres hjemmesider end forældende
informationer
Hver forening bedes orientere deres bestyrelser mht dette referat og
efterfølgende melde tilbage om deres generalforsamlinger samt om de kan
godkende ovenstående eller har ændringer senest 28.01. til klk@mail.dk hvorefter et godkendt, revideret referat vil blive udsendt
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Møde i www.bislev.dk d. 13.11.2014 kl.19.00 i Skolen
Dagsorden udarbejdet løbende på mødet
Til stede

Seniorklub (Else), Menighedsråd (Tove), FDF (Lisbeth), MC (Hans), BIF (Henrik), Huset
(Jens), Borgerforening (Karin)

Meldt afbud

Vandværk (Kim)

Udeblevet

Landsbyordning

1

Godkendelse af
referat fra
sidste møde

Anses for godkendt

2

Juletræsfest2014

3

VI HAR ET
PROBLEM

Desværre har det vist sig at ingen af foreningerne følte at de havde kræfter til at
deltage i at bære opgaven - derfor vedtoges at det var bedre at undlade, end at
afholde et arrangement, der ikke slog til - evt. overveje et samarbejde med skolen
næste år.
Samtidigt blev det bekræftet at FDFerne har sløjfet tombolaen (igen pga
manglende kræfter)
Deltagersvigt!
Vi har gennem årene fået udviklet Bislev til en tiltalende landsby med gode
udfoldelsesmuligheder både for foreninger og den individuelle - men
mangler/savner den personlige engagerede opbakning og deltagelse.
Vi føler at det hele er gået i stå - spørger hvorfor - hvad er der galt - hvorfor vælger
man at bo i Bislev uden at deltage???
Huset har også konstateret den manglende opbakning og har i denne forbindelse
indkaldt samtlige brugere af huset m.m. til evalueringsmøde d. 22.01. - indbydelse
kommer….
Til dette møde var det planen at Karin skulle skaffe en repræsentant fra ”et
landsbydød-projekt” for at få gode råd. Efter omfattende undersøgelser har det
vist sig at samtlige af disse projekter har drejet sig om at fællesskabet
skaffede/reddede en institution eller et fælleshus el.lign.
Det er jo ikke det problem vi kæmper med - vi har jo flere gange vist at det kan vi
godt - BIF’s klubhus og aktivitetshuset - NEJ, det er dagen derpå - når
hvedebrødsdagene er ovre og hverdagen truer med alle trivialiteterne. Hvordan
skal vi værne om og benytte de faciliteter vi har - hvordan skal vi vække byens
borgere, så de ser at vi alle skal være med - at det er en del af at bo i et lille
lokalsamfund, at vi værner og bakker op om hinanden og hvad vi i fællesskab har
opnået af muligheder.
Derfor opfordres alle til at gå i tænkeboks - få en god idé:

HVORDAN SKABER VI ENGAGEREDE MEDBORGERE I BISLEV????
4

31

Fælleskalender

BRUG DEN! (mail til bislev@bislev.dk)
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20/1 Spiseaften Menighedsråd og FDF - SKULLE DET
IKKE AFLYSES???
5

32

Fællesspisninge
r

Med henblik på at få størst mulig fremmøde, så skrives ved annoncering at
samrådet afholder, men konkrete foreninger står for det praktiske.
Det blev diskuteret om overskuddene fra spiseaftener skulle tilgå Huset - dog
bogført af Huset, således at vi til enhver tid kan se hvorfra disse overskud kommer
- genoptages ved næste møde.
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5

Samrådet
støtter

OPDATERET
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KLK/ 04.01.2015
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Møde i www.bislev.dk d. 14.8.2014 kl.19.00 i Klubhuset
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet
Til stede
Meldt afbud

Seniorklub (Else), Menighedsråd (Tove), FDF (Lisbeth)
Huset (Kim)

Udeblevet

Borgerforening, BIF, MC, vandværk, Landsbyordning

1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

2

Fremmøde og
formål med
møder

3

TO DO LISTEN

4

Fælleskalender

Formålet at samarbejde om fælles aktiviteter i lokalområdet og hjælpe hinanden er
svært at indfri med det meget sparsomme fremmøde til samrådets møder, især det
sidste halvår. Det er utilfredsstillende. Alle er ansvarlige for fremmøde, således at
ALLE FORENINGER er repræsenteret. Ellers giver det ikke mening at mødes.
Broen: Hvad er status på dette (landsbypedellen)?
Bålplads v/ multihytten: Status vides pt ikke.
BRUG DEN! (mail til bislev@bislev.dk)
Arrangementer i efteråret:
19/8 Sogneudflugt
31/8 Høstgudstjeneste Lundbæk
20/9 Loppemarked Huset
? Anders Agger foredrag på Lundbæk
? Høstfest ?
26/10 BUSK-gudstjeneste
28/10 Spiseaften Seniorklub og Borgerforening
30/11 Adventsgudstjeneste og julestue
20/1 Spiseaften Menighedsråd og FDF
Med henblik på at få størst mulig fremmøde, så skrives ved annoncering at
samrådet afholder, men konkrete foreninger står for det praktiske.
Der vil komme video fra majslabyrinten.
Seniorklubbens møder i efteråret vil indeholde: majslabyrint, sikkerhedskonsulent,
digital postkasse, æblepresse, seniorhøjskoledag, julefrokost og juleafslutning.
Menighedsrådet: der har været skuffende fremmøde til torsdagsaftener.
Aktivitetshuset: Jens er ved at arrangere førstehjælpskursus.
FDF: Har sammen med BIF afholdt Bislev Camp med 18 børn. Dette år kun møder
hver 14. dag p g a ikke lederkapacitet til hver uge.

5
6

Hjemmesiden
Fra foreningerne

7
8

Evt.
Næste møde

Torsdag 13/11 kl. 19.00 i Klubhuset

OPDATERET

Punkter til dagsorden:
Fremmøde
Fremtidige møder (anden ugedag?)
LN/ 16.08.2014
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Møde i www.bislev.dk d. 8.5.2014 kl.19.00 i Dussen
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet
Til stede
Meldt afbud

Hans, Tove, Lisbeth, Kim
Mona, Rikke, (Else)

Udeblevet

Karin

1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

2

TO DO LISTEN

Broen: er landsbypedellen i gang med.
Søen/branddammen: Nogle buske er fjernet. Vi vil gerne have flere fjernet, men
kommunen vil noget andet.
Hans Thorup, Nibe skal mødes med AnneMette fra Park og Natur. Karin kobler sig
på, så Bislev også kan komme på dagsordenen. Hans Thorup støtter ideen om en
cykel-/gangsti fra Bislev til Nibe.

3

Mailliste

3

Fælleskalender

4

Hjemmesiden

5

Info-tavle

6

Landsbypedel

7

Repræsentanter

Evt.

Næste møde
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Bålplads v/ multihytten: FDF/Ole Torp arbejder på sagen. Den forventes etableret i
løbet af sommeren, så den er klar til Bislev Camp primo august.
Det oplevedes succesfuldt at uddele Bislev-piecerne og komme i personlig dialog
med borgerne. Der har dog siden ikke været en eneste henvendelse vedr. at komme
på maillisten.
Hvis flere borgere skal deltage i byens arrangementer og tiltag, fordrer det at de er
informeret herom.
Vi vil til arrangementer give mulighed for at få pjecen samt straks at underskrive sig
som mail-modtager – første gang til Skt.Hans festen.
Tove sørger for Bislev-piecer.
Alle foreninger opfordres atter til at bruge den – både kigge og lægge ind (mail til
bislev@bislev.dk)
Hensigten er at flest mulige kommer til alle arrangementer, hvilket fordrer at de
ikke ligger oveni hinanden.
Kim arbejder på den løbende - evt. problemer - forslag mm formidles til ham
løbende.
Lokale ting har 1. prioritet.
Alle bedes være opmærksomme på når noget skal laves.
Besked til landsbypedel skal gå af ordinær kommandovej, via mail fra kp Samrådet
(pt. Karin)
Efter diverse generalforsamlinger, er der sket lidt udskiftninger:
BIF: Henrik Skadhauge er ny repræsentant
Borgerforeningen: fortsat Karin?
Vandværk: Hans eller?
MC: ? (Hans vil spørge Else Haldrup)
Huset opfordes til at overveje evt. overnatningsmulighed, evt. i samråd med BIF, ex.
i f m kommende golfturnering i Gatten.
Torsdag 14/8 kl. 19.00 i Dussen

Samråd Bislev.dk - Referater
Tove medbringer brød.

OPDATERET

36

Derefter torsdag 13/11.
LN/ 18.05.2014

Samråd Bislev.dk - Referater

Møde i www.bislev.dk d. 14.11.2013. kl.19.00 v. Else Svennum
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet

1

2

Til stede
Meldt afbud

Else, Mona, Karin, Tove, Lisbeth, Kim
Hans

Udeblevet

Rikke

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Godkendt

TO DO LISTEN

FDF har fået småbørns-sandkassen shinet rigtig flot op og børnene er flyttet ind
igen.
Pensionisterne får malet de sidste borde/bænke i løbet af vinteren
”Trekanten” m. vandkunst, bro m.m. - vi satser på at landsbypedellen kan gå ind
her.
ALT I ALT: Så kan vi i 2014 vågne op til et forår hvor Bislev tager sig ud fra sin bedste
side - DET ER DA PRAGTFULDT HVAD SAMARBEJDE KAN GIVE!!

3

Fælleskalender

Kim arbejder på en kalender hvor hver forening kan logge sig ind og anføre deres
arrangementer

4

Hjemmesiden

Kim arbejder på den løbende - evt. problemer - forslag mm formidles til ham
løbende

5

Juletræsfest
Vi blev enige om
at forsøge med en
udvidelse af
FDFernes
Julearrangement i
form af en slags
Juletræsfest med
Juletræ, Julemand
og slikposer.

Lisbeth kontakter Menighedsrådet mht kirkearrangementet den dag, så vi evt. kunne
supplere med lidt sang og musik hvis muligt - Aftalt at Tove arrangerer idet de alligevel har
et aftalt møde
Der skal skaffes:
1. Juletræ - Else aftaler med Ole Nørskov at træet leveres ved aktivitetshuset
fredag, Karin har det videre ansvar for fod og pyntning
2. Julemand - Tove forespørger Peter Sørensen om han vil, eller vil udlåne
dragten….
3. Slikposer - Tove ordner samt forespørger om Menighedsrådet vil sponsorere
4. Julepynt - Karin finder hvad vi har og evt. supplerer, Tove har lyskæder

A. Dugene benyttes - der pyntes med gran fra graveren samt mandariner
(Tove), fydfadslys og hvad Karin evt. har
B. FDF sørger for plakater i standere samt opslag i byen, at der annonceres i
”Kirke og Liv” i Nibe Avis samt sender annoncen til Karin for mailomdeling.
C. PROGRAMMET FOR DAGEN:
• 12.30: Klargøring - Mød meget gerne op fra Samrådet og hjælpe FDF.
• 14.00: Gudstjeneste
• 15.00: Julestue i aktivitetshuset - Indgang: kr. 30 (all incl.)
Julecaféen med gløgg og æbleskiver
Tombola
Børnene kan lave dekorationer
Dekorationer/adventskranse kan købes ved bestilling
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•
•

Fiskedam
15.30: Julemanden ankommer
Der danses om juletræ og synges julesange
Slikposerne uddeles af Julemanden
Ca. 17: Afslutning, hvorefter så mange som muligt hjælpes med
oprydning, vi ser gerne at alle Samrådets foreninger er repræsenteret.

ØKONOMI: Evt. udgifter i forbindelse med ”Juletræsfesten” afholdes af Samrådet,
FDF afregner evt. ekstraudgifter pga ”Juletræsfesten” med Samrådet (Karin)
Evt.
1. Landsbypedel

Næste møder

OPDATERET
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Karin orienterede om møderne med Land og Park - Anne Mette Bech - og
hensigterne mht grunden nederst i Præstevangen samt området ved
”Branddammen”. Vi er fortsat ikke enige om udformningen ved branddammen,
men klapper hesten og søger på diplomatisk vis at få en vis indflydelse.
Vi har desuden fået ”vores landsbypedel”, Jan Bolis (medlem af Borgerforeningen)
og der blev orienteret om hvad tiltagene kan blive.
Evt. forslag/ønsker rettes til Karin, der videreformidler til Jan (via Borgerforeningen)
idet vi ønsker at benytte mulighederne i så høj grad som muligt - vi skal benytte
denne ”kommandovej” for at undgå at Jan kommer i klemme.
VI FORESLOG:
• Skolens legestativ males
• Fortovene rengøres for ukrudt
• Cykelbanen i børnehaven fejes
• Oprydning (eller hvad?) ved udstykningen under Høje Bislev
• Bistand til de ældre? Eksempelvis fælde et træ ved Else Svenstrup
Pensionisterne:
• De har investeret i en ”mostmaskine” der kan lejes til kr. 100 i døgnet af
foreningerne, privatleje er p.t. ikke fastlagt
• Har ytret ønske om cykelsti - Karin medbringer sit materiale til næste
møde….
2. torsdag i Februar: GENERALFORSAMLING - Maj - August - November
• KLK sender en påmindelse 4 dage før
klk / 15.11.2013
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Møde i www.bislev.dk d. 12.09.2013. kl.19.00 v.
Aktivitetshuset (Kim)
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet
Til stede
Meldt afbud

Lisbeth, Hans, Else, Karin
(Kim)

Udeblevet

Resten..

1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Godk.

2

TO DO LISTEN

Gennemgået, revideringer anført med rødt

3

Landsbypedellen
har henvendt sig

Hej

Hvem vil varetage
samarbejdet

Jeg skriver til jer vedr. Landsbypedelordningen.
Jeg skal i samarbejde med samrådene, varetage de arbejdsopgaver der måtte være til en landsbypedel i jeres
område.
Jeg beder jer kontakte mig, for en aftale herom.
Med venlig hilsen
Thomas Gaarde
Formand
Mobil: 25202458
Telefon: 99312458
Email: tha-teknik@aalborg.dk

4

Juletræsfest
Skal vi prøve?
Og hvordan?

5

Fælles
Juleafslutning?
Idéen har været
luftet rundt
omkring
Fællesspisning

6

39

Ovenstående fremlagt og vi blev enige om at bl.a. trekanten mad bassin, fliser og
bro var måske en mulighed.
KLK har 13.09. forsøgt at ringe uden held, men nu sendt ham en mail om et evt.
møde i Bislev.
Vi blev enige om at forsøge med en udvidelse af FDFernes Julearrangement i form af
en slags Juletræsfest med Juletræ, Julemand og slikposer.
Lisbeth kontakter Menighedsrådet mht kirkearrangementet den dag, så vi evt.
kunne supplere med lidt sang og musik hvis muligt.
Der skal skaffes:
1. Juletræ
2. Julemand
3. Slikposer
4. Julepynt
De tilstedeværende blev enige om at det ikke var aktuelt under hensyn til pkt. 4,
hvor vi forventer at alle deltager.
Dette skal dog ikke forhindre foreningerne i at tage initiativ til at afholde en fælles
juleafslutning.
29. oktober - ved Pensionisterne og evt. FDF
DENNE DAG VIL HJERTESTARTEREN BLIVE DEMONSTRERET - nærmere besked følger
- SÅ DET ER MEGET VIGTIGT AT SÅ MANGE SOM MULIGT ORIENTERES OM DETTE
OG SELVSAGT DELTAGER.

Samråd Bislev.dk - Referater
DER ER IKKE PLIGT TIL AT DELTAGE I SPISNINGEN
Nye punkter til
dagsorden

Næste møder

OPDATERET
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Vi blev enige om fremover at tilføje følgende faste punkter til dagsordenen:
Fælleskalender (planlagte arrangementer)
Hjemmesiden
Vi vil forsøge at holde møder hver 3. måned - d. 2. torsdag i måneden, dog lige
nøjagtig næste gang er det fastsat til 14.11, kl. 19.00 ved Else Svennum aht
opfølgning af opgaver til Julearrangementet.
Så derfor foreslås følgende måneder fremover:
Februar - Maj - August - November
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Møde i www.bislev.dk d. 13.06.2013. kl.19.00 v. BIF
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet
Til stede
Meldt afbud

Karin

Udeblevet
1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Mangler idet KLK var ”underdrejet” - beklager

2

TO DO LISTEN

Blev opdateret, kopi medfølger

3

Evt. 1.

Park & Natur kom til møde i Bislev 19.04. hvor vi forsøgte at få afklaret
mulighederne mht:
• Branddammen
• Trekanten
• Lundbækskoven
Det for Bislev væsentlige udsnit af ref. Nedenstående:
Møde

Samrådsmøde med Bislev, Skørbæk Ejdrup og Lundby Samråd

Dato

19-04-2013, kl. 13.00-15.00

Sted

Bislev Skole, Halkærvej 42, 9240 Nibe

Deltagere

Afbud

Karin Kristensen, Hans J. Nielsen og Vagn Jensen - Bislev Samråd
Gert Velf og Kirsten Lomborg - Lundby Samråd
Lotte Kjær Jensen, Ritta Thomsen, Peter Jakobsen og Per Svaneborg - Skørbæk-Ejdrup
Hans Tophøj Entreprenørenheden, Aalborg Kommune
Anne-Mette Bech Park & Natur, Aalborg Kommune
SBU og Kirsten Lund Andersen

Referent

Anne-Mette Bech

Sagsnr

2013-159371

1.

2.

3.
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Orientering fra Park og Natur
Park & Natur afholder en gang årligt møde med samrådene for at drøfte de emner,
som er samlet vedrørende drift og udvikling af de grønne områder.
Landsbypedeller (fælles)
Bliver ansat ved Entreprenørenheden og knyttes til bestemte geografiske områder.
Forslag til opgaver:
Vedligeholdelse af Multihytte og andet inventar (Bislev)
Området ved branddammen m.m.
Efter mødet blev området ved branddammen besigtiget. Kloakforsyningen har udført
et større arbejde i anlægget og der skal nu foretages en del reetablering. Samrådet
havde ønske om, at skråningen mod øst reetableres med græs eller en mere
parkpræget beplantning. Der er også ønske om, at der kan etableres en bænkeplads
for enden af Mosevænget, oven på kloakforsyningen installation. Derudover er der et
ønske om en generel forskønnelse af hele området samt af arealet for enden af

Samråd Bislev.dk - Referater
Præstevangen. Samrådet udleverede billeder med beskrivelse af ønskerne.
Samrådet er villig til selv at udføre en del af arbejderne.
Først skal der ske en retablering af arealerne efter kloakprojektet, hvor der vil blive
taget hensyn til samrådets ønsker. Derefter tages stilling til, hvad der yderligere skal
ske på arealet. Ønskerne fra samrådet vil blive prioriteret i forhold til andre
ønsker/opgaver
Kontaktperson vedr. grunde på Høje Bislev er Lene Dokkedal, AK bygninger.

4

Evt.2.

5

Næste møder

OPDATERET
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Forslag:
1. Arbejdsweekend
2. Få fat i tilflyttere
3. ”Bymaskiner” - foreningerne skaffer evt. plæneklipper og buskrydder, og
evt. frivillige kan hjælpe os med vores vedligehold af byen
Vi vil forsøge at holde møder hver 3. måned - d. 2. torsdag i måneden, begyndende
med marts måned:
12.09.2013: Ved Bislev Aktivitetshus
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Møde i www.bislev.dk d. 11.04.2013. kl.19.00 v. FDF
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet
Til stede
Meldt afbud
Udeblevet
1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

2

TO DO LISTEN

5

Evt.

Næste møder

OPDATERET
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Park & Natur kommer til møde i Bislev 19.04. hvor vi vil forsøge at afklare
mulighederne mht:
• Branddammen
• Trekanten
• Lundbækskoven
Vi vil forsøge at holde møder hver 3. måned - d. 2. torsdag i måneden, begyndende
med marts måned:
13.06.2013: Ved Bislev Idrætsforening
12.09.2013: Ved Bislev Aktivitetshus
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Møde i www.bislev.dk d. 04.12.2012. kl.19.00 v. KLK
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet (i opstartsfasen)
Til stede
Meldt afbud

Karin, Kim, Lisbeth, Tove, Rikke, Hans, Else
Mona

Udeblevet
1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Begge referater godkendt

2

Underskrifter på:
Vedtægter
Netbank

OK, KLK videresender

4

TO DO LISTEN

Der aftaltes at vi opretter en konto ved Nibe Tømmerhandel, idet det er hensigten
at udgifterne til vedligehold af Bislev henhører under samrådet.
Når man mangler noget tages i første omgang kontakt til KLK, der undersøger om
det haves og ellers tilbagemelder at det bare kan hentes / købes - lige her i
opstartsfasen (så kan det være at der bliver lidt mere styring undervejs??)

5

Evt.

Listen er suppleret med flere deltagere
Generalforsamlinger:
De p.t. planlagte:
• Pensionisterne 26.02 - eftermiddag
• FDF 26.02 - aften
• Borgerforeningen 11.03 - aften
Mht generalforsamlingerne blev nævnt at man i kraft af og for at styrke det gode
samarbejde gerne må være bisidder i vores foreningers generalforsamlinger - man
kan ifølge vedtægterne ikke vælges ind hvis ikke man er medlem af en forening - og
det vil absolut styrke vores samarbejde på sigt hvis vi er lidt mere orienteret om
hvad der rører sig, så har I ikke andre aftes, så mød op - DET ER OGSÅ GLÆDELIGT
FOR ARRANGØRERNE AT NOGEN VISER INTERESSE.
Juletræsfest som i gamle dage:
Vi blev enige om at tiden måske var inde til at prøve dette ige - der er gået omkring
8-9 år siden sidst.
DOG vil vi ikke fare til at arrangere noget iår - DET SKAL VÆRE HELT
VELGENNEMTÆNKT OG FORBEREDT - nu klapper vi hesten og i vores diverse
foreninger overvejer vi hvad der skal ske sådan en dag og hvornår dagen skal være.
To Do Listen:
Er blevet lidt mere opdateret
MEN
Kommunen og bislev.dk er vist ikke helt enige om hvordan området ved søen (pkt.
10) skal være. Hans videresender kommunens kontaktperson til KLK, der
efterfølgende aftaler et møde.
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Samråd Bislev.dk - Referater
Næste møder

OPDATERET
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Vi vil forsøge at holde møder hver 3. måned - d. 2. torsdag i måneden, begyndende
med marts måned:
14.03.2013: Ved Bislev FDF
13.06.2013: Ved Bislev Idrætsforening
12.09.2013: Ved Bislev Aktivitetshus
KLK/05.12.2012

Samråd Bislev.dk - Referater

Møde i www.bislev.dk d. 17.09.12 kl.19.00 i BIF’s
Klubhus
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet (i opstartsfasen)

1

2

Til stede
Meldt afbud

Karin, Kim, Bente (for Lisbeth), Tove
Else, Hans

Udeblevet

Resten..

Godkendelse af
referat fra sidste
møde
Hvad skete der
lige???

Udsat
Da de 4 fremmødte havde stået og frosset i en halv time gik vi hver til sit, efter at
vi dog havde meldte os til nogle opgaver.
Menighedsrådet v. Tove måtte beklageligvis melde hus forbi idet de er i krise
mht en bestyrelse, men har absolut ikke meldt sig udenfor fællesskabet.
Vores vedtægter er blevet godkendt, nu mangler vi bare jeres underskrifter.
Vi har fået registreret et cvr-nr og oprettet en konto så kommunen kan indsætte
de første ca. kr. 7.500,- for iår og fremover (indtil videre) kr. 15.000/år.

3

Fremtiden

4

TO DO LISTEN

5

Evt.

Som man kan se på TO DO LISTEN er der fortsat nogle områder der mangler meld jer snarest, så Bislev kan være usandsynlig tiltalende næste forår.
Ønskværdigt med en fliseplads ved redegyngeområdet så der kan være mindst 2
af de runde borde-/bænkesæt i det område (som planlagt)
Skolen er noget lun på en bålplads ved Multihytten

OPDATERET

03.10.2012/KLK
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Samråd Bislev.dk - Referater

Møde i www.bislev.dk d. 27.08.12 kl.19.00 i BIF’s
Klubhus
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet (i opstartsfasen)
Til stede
Meldt afbud

Alle

Udeblevet
1

2

Godkendelse af
referat fra sidste
møde
Hjemmesiden

3

Strukturen af vores
samarbejde

4

TO DO LISTEN

5

Evt.

Næste møde
OPDATERET
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1. Møde…
Generelt skal vi forsøge at holde vores sider HELT opdateret (en hjemmeside m.
aktiviteter, hvor der nævnes kampe i 2009 er dårligere end ingen hjemmeside
blev alle enige om)
ALLE foreningerne med et link blev opfordret til som minimum at have en
opdateret kontaktside - P.t. er det Borgerforeningen og Idrætsforeningen der er
pinlige, og så skal vi selvsagt også ha’ en pensionistside op at køre (Else
kontakter Karin, også mht det efterfølgende).
Gode forslag til hjemmesiderne omfattede bl.a.:
De enkelte foreninger kan lave en ”historie-/scrapbogside hvor interesserede
kan gå ind og læse om hvad der tidligere er sket (kan vække interesse m.h.t.
deltagelse i næste arrangement)
Flere så vort fremtidige samarbejde som en mulighed for at man måske i
forening kunne investere i udstyr, projektorer mm.
Der blev enighed om at alle foreninger udarbejder en
INVENTARLISTE, så vi alle ved hvad vi tilsammen evt. disponerer over
ØNSKELISTE, så man evt. kan samarbejde hvis flere har samme behov
KLK: Under dette punkt skal der kun herske frivillighed, absolut ingen tvang
Pensionisterne foreslog at de forestår løbende vedligehold af bænkene, er
markeret på listen - vender tilbage mht mængden, hvordan/evt. hvor
Vi andre aftaler med vores respektive foreninger hvad vi kan påtage os (der må
gerne skaffes hjælp fra byen - HUSK, det er ikke bestyrelserne der skal gøre alt
arbejdet, vi skal forsøge at organisere, og ingen tvivl - der er nok der gerne giver
en hånd, de skal bare vide det
Ønskværdigt med en fliseplads ved redegyngeområdet så der kan være mindst
2 af de runde borde-/bænkesæt i det område (som planlagt)
Skolen er noget lun på en bålplads ved Multihytten
17.09.2012 i BIF’s Klubhus
Kan man ikke deltage sendes en supl. Fra foreningen
28.08.2012/KLK

