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

 Meldt afbud 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??) 
 
Listen er suppleret med flere deltagere 

5 Evt. 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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 Næste møder 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 

 OPDATERET KLK/05.12.2012 
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Møde i www.bislev.dk d. 17.09.12 kl.19.00 i BIF’s 

Klubhus 
Dagsorden udarbejdes løbende på mødet (i opstartsfasen) 

 Til stede Karin, Kim, Bente (for Lisbeth), Tove 

 Meldt afbud Else, Hans 

 Udeblevet Resten.. 

 
1 Godkendelse af 

referat fra sidste 
møde 

Udsat 

2 Hvad skete der 
lige??? 

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. 

3 Fremtiden 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. 

4 TO DO LISTEN 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. 

5 Evt. 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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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 Alle 

 Meldt afbud  

 Udeblevet  

 
1 Godkendelse af 

referat fra sidste 
møde 

1. Møde… 

2 Hjemmesiden 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) 

3 Strukturen af vores 
samarbejde 

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 

4 TO DO LISTEN 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 

5 Evt. 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 

 Næste møde 17.09.2012 i BIF’s Klubhus 
Kan man ikke deltage sendes en supl. Fra foreningen 

 OPDATERET 28.08.2012/KLK 

 


