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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 Juletræsfest-

2014 

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) 

3 VI HAR ET 

PROBLEM 

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 Fælleskalender 

 

BRUG DEN! (mail til bislev@bislev.dk) 

 

 

http://www.bislev.dk/
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20/1 Spiseaften Menighedsråd og FDF - SKULLE DET 

IKKE AFLYSES??? 
Med henblik på at få størst mulig fremmøde, så skrives ved annoncering at 

samrådet afholder, men konkrete foreninger står for det praktiske. 

5 Fællesspisninge

r 

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. 

5 Samrådet 

støtter 
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 OPDATERET 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 Seniorklub (Else), Menighedsråd (Tove), FDF (Lisbeth) 

 Meldt afbud Huset (Kim) 

 Udeblevet Borgerforening, BIF, MC, vandværk, Landsbyordning 

 
1 Godkendelse af 

referat fra sidste 
møde 

 

2 Fremmøde og 
formål med 
møder 

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.  

3 TO DO LISTEN Broen: Hvad er status på dette (landsbypedellen)? 
Bålplads v/ multihytten: Status vides pt ikke. 

4 Fælleskalender 
 

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. 

5 Hjemmesiden Der vil komme video fra majslabyrinten. 
6 Fra foreningerne 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. 

7 Evt.  
8 Næste møde Torsdag 13/11 kl. 19.00 i Klubhuset 

 
Punkter til dagsorden:  
Fremmøde 
Fremtidige møder (anden ugedag?) 

 OPDATERET 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 Hans, Tove, Lisbeth, Kim 

 Meldt afbud 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. 
 
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. 

3 Mailliste 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. 

3 Fælleskalender 
 

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. 

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

5 Info-tavle 
 

Lokale ting har 1. prioritet. 

6 Landsbypedel Alle bedes være opmærksomme på når noget skal laves. 
Besked til landsbypedel skal gå af ordinær kommandovej, via mail fra kp Samrådet  
(pt. Karin) 

7 Repræsentanter 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) 

 Evt. 
 
 

Huset opfordes til at overveje evt. overnatningsmulighed, evt. i samråd med BIF, ex. 
i f m kommende golfturnering i Gatten. 

 Næste møde Torsdag 14/8 kl. 19.00 i Dussen 
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Tove medbringer brød. 
 
Derefter torsdag 13/11. 

 OPDATERET LN/ 18.05.2014 

 

 


