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

 Til stede Else, Mona, Karin, Tove, Lisbeth, Kim 

 Meldt afbud Hans 

 Udeblevet Rikke 

 
1 Godkendelse af 

referat fra sidste 
møde 

 
Godkendt 

2 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 
Fiskedam 
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• 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 
 
 

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…. 

 Næste møder 2. torsdag i Februar: GENERALFORSAMLING - Maj - August - November 

• KLK sender en påmindelse 4 dage før 
 

 OPDATERET 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 Lisbeth, Hans, Else, Karin 

 Meldt afbud (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 
 
Hvem vil varetage 
samarbejdet 

Hej 
 
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 

 
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. 

4 Juletræsfest 
Skal vi prøve? 
Og hvordan? 

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 

5 Fælles 
Juleafslutning? 
Idéen har været 
luftet rundt 
omkring 

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. 

6 Fællesspisning 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. 
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DER ER IKKE PLIGT TIL AT DELTAGE I SPISNINGEN  
 

 Nye punkter til 
dagsorden 

Vi blev enige om fremover at tilføje følgende faste punkter til dagsordenen: 
 
Fælleskalender (planlagte arrangementer) 
Hjemmesiden 

 Næste møder 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 

 OPDATERET  
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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 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 Samråd 
Hans Tophøj Entreprenørenheden, Aalborg Kommune  
Anne-Mette Bech Park & Natur, Aalborg Kommune 

Afbud SBU og Kirsten Lund Andersen 

Referent Anne-Mette Bech 

Sagsnr 2013-159371 

1. 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. 

2. Landsbypedeller (fælles) 
Bliver ansat ved Entreprenørenheden og knyttes til bestemte geografiske områder. 
Forslag til opgaver: 
Vedligeholdelse af Multihytte og andet inventar (Bislev) 

3. 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 
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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. 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 
5 Næste møder Vi vil forsøge at holde møder hver 3. måned - d. 2. torsdag i måneden, begyndende 

med marts måned: 
12.09.2013: Ved Bislev Aktivitetshus 

 OPDATERET  
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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. 
 

Park & Natur kommer til møde i Bislev 19.04. hvor vi vil forsøge at afklare 
mulighederne mht: 

• Branddammen 

• Trekanten 

• Lundbækskoven 
 Næste møder 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 

 OPDATERET  

 

 


