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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 
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) 

2 Næste møde Onsdag 6/1-2016 kl. 19.00 hos Tove 
 

3 Evt. 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. 

 REFERAT 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… 
 
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) 
3 Orientering fra 

Karin 
Karin kunne ikke i aften, inviteres til næste ordinære møde mhp overlevering af 
økonomi mm. 

4 To do listen 
 

Gennemgås og forenkles. Se særskilt. 
De fleste vedligeholdelsesopgaver vil være relevante for landsbypedellen. Hans er 
kontaktperson. 

5 Åben by Udskydes til næste ordinære møde. 
 

6 Julebelysning Forslag fra borgere om julebelysning også i januar. Ønsket videregives til 
borgerforeningen. 

 Fra foreningerne Seniorklub: 
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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. 
 
Fælles generalforsamling igen i 2016: Spørg i egen forening om ønske til 
dato/deadline i f t egne vedtægter. 

7 Evt. Arrangør ved alle arrangementer: den pågældende forening + Bislev.dk 
Ved borgerne hvem/hvad samrådet er? Jf. vedtægter (vedlagt) 

8 Næste møde Torsdag 11/2-2016 kl. 19.00 
 
Ekstra møde vedr. planlægning af borgermøde i januar: Tove indkalder snarest. 

 REFERAT 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 Huset - BIF - BBF - Landsbyordning - FDF - Seniorerne - Menighedsrådet 

 

1 Huset er vært… Fint traktement 

2 Brugermøde 

 

RIS / ROS 

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 

3 Hvad skal vi med Bislev 

Kan foreningerne få mere 

samarbejde? 

Kan vi få mere støtte fra 

borgerne? 

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 

4 Evt. 

 

 

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. 

 

http://www.bislev.dk/
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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 

5 Evt. Evt. 

 

 

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 

6 Ref-23.01.2015/klk 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 

 

 

mailto:klk@mail.dk

