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Samrådsmøde Bislev.dk d. 02.10.2017 v/ Kim og Lisbeth 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S + Else K), Vandværk (Hans), 
Menighedsråd (Tove), Borgerforening (Vagn), Skole/børnehave (Mona), 
Idrætsforening (Søren), FDF (Lisbeth) 

 Meldt afbud  

 Udeblevet  

 
1 Siden sidst Indvielse Høygaardsparken 

Flot andehus, stor opbakning. 
Henning Høygaard har givet 1000 kr. i tilskud til plænetraktor (ansøgning 
AKA-puljen er sendt) 
 
Vinaften 
God aften, ca. 35 deltagere 
 
Møde med Plan & Udvikling 
Se særskilt referat 
 

2 Nedrivning af gl. 
børnehave 

Aalborg Kommune agter at indstille bygningerne til 

nedrivning. De vil melde tilbage med dato for dialogmøde 
herom/fremtidige muligheder. 

 
3 Samarbejde mellem 

samråd i Aalborg 
område Vest 

Med henblik på inspiration? Fælles aktiviteter? Erfagruppe? 
Fordelagtigt af samrådsformændene i første omgang mødes og vurderer 
grobunden for et fremtidigt samarbejde. 
 

4 Første søndag i 
advent 3/12 
 

Gudstjeneste kl. 15 
- Byens lys tændes som standard denne dag og er således tændt, når 

gudstjenesten slutter 
- Fakler ved stien over til Aktivitetshuset (BIF) (Menighedsråd 

sponsorerer 10 stk.) 
Aktivitetshuset er lejet (FDF) (Menighedsråd betaler) 
Bankospil med gevinster (FDF): 

- 5 spil (række - plade) max 1 time 
- 5 kr. pr. plade 

Risengrød (Tove): 
- Forventelig 50-60 pers. 
- Gratis (Samrådet betaler) 
- Risengrødssangen (FDF) 
- Tove hører om Carsten kan spille? 

Annoncering (Lisbeth) 
Borddækning? 
 

5 Påskeliljeløg på 
Skrænten 

2000 løg fås i uge 42. Skal sættes på græsstykket foran Skrænten. 
Hans melder en dato ud. 
 

6 Kort nyt fra foreninger Borgerforening: 

31/10 Spiseaften med Seniorklubben 
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Aktivitetshuset: 

Har fået nyt skilt over døren og nyt troltex-loft i den lille sal 
(bedre akustik) 

Overvejer førstehjælpskursus 
 
Seniorklub: 

Er i gang med programmet 
10/10 Æbledag med skolen 

27/2 Højskoledag med Menighedsrådet 
 
Idrætsforening: 

Yngste fodboldspillere til bowling i Gatten 
Hockey genopstarter efter efterårsferien (torsdage) 

 
Skole og Børnehave: 
Ny folder – uddeles i lokalområdet 

7/10 Åben skole 
 

Menighedsråd: 
Kirketårnet renoveres til foråret inkl. nyt tag og renovering af 
murtakker. Pris 1.200.000 kr. 

7/10 Orienterings- og budgetmøde med oplæg vedr. 
nyindretning af kirkegården. Gratis spisning. 

6-10/10 Luther-studierejse 
Overvejer spiseaften i april 
 

Det kan være svært at følge med i hvad der sker hvornår og 
undgå at arrangementer falder tæt på hinanden. Generel 

opfordring til at benytte Bislev By kalender ved planlægning 
og til synliggørelse af arrangementer. 
 

8 Kort nyt fra 
arbejdsgrupper 

Grupperne Velkomst til nye borgere og Gågruppen er 
kontinuerligt aktiv, såvel som Forskønnelsesgruppen. 

 
Overvejelser om prioritering og øget fokus og indsats på 

enkelt større emne fremfor krævende arbejdsindsats i de 
mange grupper fra  Bislev 2020. 
 

9 Evt. Opbakning til lukning af sider i multihytten på ønske fra 
musiklærer om etablering af sanserum (evt. støtte fra 

skolemælksordningen) 
 

Mejeriets hjertestarter er flyttet udenfor ved 
kontorindgangen (dvs. nu tilgængelig for alle) 
 

Ønske om at det gamle skilt for Aktivitetshus (og 
hjertestarter) og Landsbyordning fjernes og erstattes af nyt 
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10 Næste møde Mandag 8/1 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth 
Tove sørger for brød. 
 

 REFERAT LN/ 10.10.2017 
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MØDE MED AALBORG KOMMUNE BY OG PLAN 

TORSDAG 24/8 kl. 15.00 – 16.30 

Afholdes hvert 1½ år 

Formål: at gøre området attraktivt og tiltrække 

tilflyttere 
 
Deltagere: Hans, Vagn og Lisbeth, Bislev samråd 
 Peter Pindstrup, landdistriktskonsulent 
 Peter, by- og landskabsforvaltningen 

 
Jo mere forberedt, jo mere vi mener noget, jo større opbakning vi har lokalt – jo 

større sandsynlighed er der for kommunal opbakning og succes. Kommunens støtte 
og opbakning kræver, at det ses, at vi arbejder systematisk og konkret med tingene. 
 

- Udstykning/lejligheder/tilflyttere 
 
I kommunens FYSISK VISION 2025 https://www.aalborg.dk/om-

kommunen/byplanlaegning/bystrategi/fysisk-vision-2025 har byer som ex. Nibe 
særligt vækstpotentiale, mens landsbyer som Bislev ikke er nævnt. 

Kommunens støtte afhænger derfor af vore egne tiltag. I f t et konkret grundsalg, kan 
de være behjælpelige med planlægning med henblik på at få et projekt realiseret. 
Forslag: 

Følge med i hvad der rører sig – også politisk og nu i forbindelse med kommende 
kommunalvalg. Både Socialdemokratiet og Venstre har bebudet ”skub i byggeriet i 

landsbyer”. 
Spørge Arla eller anden potentiel målgruppe om interesse for samarbejde. 

Etablere by-fond, der kan finansiere opkøb af grunde/nedrivning (jf. Vestervig v/ 
Thisted). 
Den tidligere børnehave: ligger pt. på område for offentlig formål, hvilket dog 

sandsynligt kan ændres problemfrit. Nedrivningspulje? Pris? 
Halkærvej 20: Pris? 

 

- Flere elever til skolen/vuggestue/buskørsel fra 
Nibe 

 
Det er fra kommunen en økonomisk kalkulering, hvorvidt det kan svare sig. 
Forslag: 

Beregne økonomien konkret. 
Invitere skoleforvaltningen henholdsvis familie-/beskæftigelsesforvaltningen til dialog. 

 

- Cykelsti Bislev-Nibe 

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/bystrategi/fysisk-vision-2025
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/bystrategi/fysisk-vision-2025
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Der er mulighed for støtte til anlæggelse af ”trampesti”. Vi skal have ret til benyttelse 

af lodsejere og have plan for vedligeholdelse og drift. 
Forslag: 
Undersøge naturbegrænsninger. 

By-fond/indsamling af penge.  
 

- Fartdæmpning 
 
Etablering af chikaner/helleanlæg (skal gerne kunne flyttes eller lægges ned af hensyn 

til brede landbrugsmaskiner) kræver en velbeskrevet case med billede og tekst og 
derefter henvendelse til Trafik & Veje. Gerne en samlet beskrivelse af andre 

”trafikting”, f.eks. rastepladsskilt ved søen. Hvis/når der kommer bebyggelse på 
begge sider af Halkærvej, flyttes byskiltet sandsynligvis automatisk længere ud mod 
nord. 

 

- Vedligehold/forskønnelse 
 

Der er for nuværende ansat svarende til 2 personer i den nye seniorjob-ordning, der er afløser for 

”landsbypedellen”. LAK ønsker flere ansat. Vi opfordres til at bruge dem og vise efterspørgsel! F.eks. 

Høygaardsparken og omkring søen. 

Kommunale opgaver, såsom græsslåning er generelt udliciterede. Ved gen-licitering kan der være mulighed 

for småjusteringer via kontakt til Park & Natur (Ida og Anne Mette). Skilte henhører under Trafik & Veje og 

grøfter under Miljø- og Energiforvaltningen. 

Forslag: 

Ansøge AKA-puljen (frist 1/10) om havetraktor 

Ansøge AKA-puljen om støtte til planlægning i form af eksempelvis arkitekttegninger. 

 

- Evt: 
 

Halkær Mølle kan lejes som ”grønt forsamlingshus” (aktivitetssted) for 21 kr./t. 

Der afholdes 17/9 en ”grøn familiedag” med diverse aktiviteter. Tilbagemelding hurtigst muligt hvis 

foreninger kan deltage med en aktivitet. 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 16.08.2017 v/ Kim og Lisbeth 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S + Else K), Vandværk (Hans), Menighedsråd 
(Tove), Borgerforening (Vagn), Skole/børnehave (Jane), FDF (Lisbeth) 

 Meldt afbud Idrætsforening 

 Udeblevet  

 
1 Indvielse 

Høygaardsparken 
25/8 

Forinden græsslåning (Hans) 
                 P-skilt? 
                 Flag (BBF: v Høygaardsparken) (Huset: v søen) 
                 Ekstra borde/bænke (BIF), ved regn opstilling af telt (BIF) 
16.30 Mødes ved søen 
           Velkomst (Hans) 
           Afsløring andehus (Hans) 
           Går i optog til Halkærvej 20 (FDF: fane) 
17.00 Velkomst og ordet gives til Jutlander Bank (Hans) 
           Snor klippes (Tove) (Vagn spørger Henning Høygaard) 
Gnags: Under bøgen (Kim: sangtekster) (Tove: kopier) (BBF: højtalere og 
musik) 
Grillpølser, brød, øl, vand (menighedsråd: indkøb) (BBF: grill) 
Benny Andersen: om lidt er kaffen klar (som ovenfor) 
Kaffe og kage (seniorklub) 
Oprydning (alle) 
Forventet antal: 50 pers. 
 

2 Møde med Plan & 
Udvikling 24/8 

Hans, Vagn, Lisbeth og Christen deltager 
Formål: at gøre vores område attraktivt og tiltrække 

tilflyttere 
- Udstykning/lejligheder/tilflyttere 

- Flere elever til skolen/vuggestue/gratis buskørsel fra 
Nibe 

- Cykelsti Bislev-Nibe 

- Fartdæmpning 
- Vedligehold/forskønnelse (overordnet samarbejde) 

 
3 Åben skole og 

garagesalg 7/10 
Kl. 10-13 v/ Bislev Skole 
Åben skole inden indskrivning for nye elever 1/11 
Loppemarked/auktion over genstande fra tidl. børnehave 
Indvielse svævebane 
Garagesalg hvor private, også børn, kan møde op med en stand og sælge 
Hvis foreninger vil bidrage med noget, da snarest besked til Troels Hollesen. 
Ideer: Bål, hoppepude og kaffe-kage-bod 
 

4 Første søndag i 
advent 
 

Gudstjeneste kl. 15 
Tænding af byens lys/juletræ 
Bankospil i Aktivitetshuset 
Risengrød 
Aftales nærmere på næste møde 
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5 Spiseaften 31/10 Kl. 18 v/ seniorklubben og Borgerforeningen 
Tilflyttere det seneste år inviteres gratis (evt. underskud/betaling for dette 
refunderes af samrådet) 
Bordpyntning (efterår-halloween-stemning), evt af FDF? 
Præsentation af bislev.dk og info om hjemmeside, facebook og visning af 
fotos (Lisbeth) 
 

6 Vedligehold Tages op igen til møde slut vinter, især i f t at få lavet plan over hvem der på 
skift vil hjælpe med græsslåning Høygaardsparken. 
Ved arrangementer og borgerkontakter opfordring til at påskrive sig 
hjælperlisten. 
Evt. udgifter til benzin o. lign. kan refunderes af samrådet. 
 

7 Kort nyt fra foreninger Borgerforening: 
8/9 Vinsmagning 

Forespørgsel om foredrag, hvilket overlades til andre 
 

Aktivitetshuset: 
Kursus i genoplivning og brug af hjertestarter 
 

Seniorklub: 
Nyt efterårsprogram. Alle er velkomne til arrangementerne 

 
FDF: 
Opstart 29/8 med møde hver anden tirsdag 

Næste år samarbejde om halloweengudstjeneste/-
arrangement 

 
Menighedsråd: 
Læsegruppe i efteråret 

Kirketårn fortsat afspærret pga. mørnet murværk, Afventer 
”go” fra Nationalmuseet. 

1/10 åbent møde med præsentation af ideer til fornyelse af 
kirkegård (ex. mere parklignende, kunstudstilling, rum for 
udendørs gudstjeneste). 

 
Vandværket? 

 
8 Kort nyt fra 

arbejdsgrupper 
Forskønnelse: 

Håb om snart igangsætning af projekt ved søen 
 
Velkomst nye borgere: 

Siden nov. 16 er der budt velkommen til 8 tilflyttere og 
snarligt aflægges visit hos yderligere 9. Samlet er der 

således en del tilflytning til området 😊 

 
Samarbejde Nibe Festival: 
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Har haft møde med Peter Møller, der fraråder amatørband-
konkurrence, da mange gør dette og da der ikke er sikkerhed 

for at en vinder vil passe ind i Festivalens repertoire. 
I stedet opfordring til gerne at kontakte Festivalen m h p ide 

til up-coming-musiker som en del af et andet større 
arrangement 
 

9 Evt.  

10 Næste møde Mandag 2/10 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth 
Vagn sørger for brød. 
 

 REFERAT LN/ 19.08.2017 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 19.06.2017 kl. 17 v/ Vagn 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S + Else K), Vandværk (Hans), Menighedsråd 
(Tove), Borgerforening (Vagn), Skole/børnehave (Mona), Idrætsforening (Søren), 
FDF (Lisbeth) 

 Meldt afbud  

 Udeblevet  

 
1 Arbejdsdag 10/6 Hyggelig og effektiv dag med en del fremmødte, men flere havde været 

velkomne. Der blev omlagt fliser ved broen, rengjort fliser på skt. Hans 
pladsen og etableret flot bålsted ved multihytten. 
 
Lidt spontant afholdes fornyet arbejdsdag lørdag 24/6 kl. 10 

- Omlægning af resterende fliser v/ broen (BBF) 

- Maling af klatrestativ (Skolen) 
- Maling af småbørnssandkasse (FDF) 

- Maling af firkantede borde-bænke, evt. 
Tove serverer drikkevarer. 
 

2 Vedligehold De forskellige områder er fordelt/er der styr på, jf. 

vedligehold-af-Bislev-dokument. 
Måske kan der generelt ske en bedre systematisering? 

Højgaardsparken er nyetableret og trænger til at få luget 
ukrudt. Ole Haldrup har været behjælpelig med græsslåning. 
Else K undersøger om frivillige på hjælper-listen vil påtage 

sig ansvar herfor. 
Til Skt. Hans er der mulighed for at spørge en større gruppe 

potentielle hjælpere. 
 
Den tidligere pedelordning er erstattet af seniorjob i 

Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL). Der gives 
besked til Hans hvis man har forslag til opgaver, der ønskes 

løst. 
 

3 Højgaardsparken Indvielse 
Fredag 25/8 kl. 17-19 

- Klipning af snor 
- Overrækkelse af penge fra Jutlander Bank. Vi har fået 6300 kr. 
- Tak for hjælpen 
- Gospelkor? 
- Gratis pølser og kartoffelsalat. 

Tove og Else S planlægger arrangementet. 
Else K inviterer Lene Frederiksen, Jutlander Bank. 
Hans inviterer landdistriktsgruppen, Aalborg Kommune. 
Hans inviterer forskønnelsesgruppen. 
 

4 Møde med Plan & 
Udvikling, Aalborg 
Kommune 

Park & Natur, Aalborg Kommune har tilbudt at mødes med os:  ”I forbindelse 
med udviklingen af de kommunale områder, vil vi gerne drøfte, hvordan de 
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 lokale områder fungerer og kan udvikle sig til glæde for borgerne.” 
Landdistriktsgruppen deltager i møderne i landdistriktsområderne. 
Vi har takket ja til et møde omhandlende udvikling af Bislev. Det er ændret 
til at være med Plan & Udvikling og mødet afholdes torsdag 24/8 kl. 15.00-
16.30 i Klubhuset. 
Relevante emner i relation til Bislev 2020 kunne være 

- Byggegrunde 
- Lejeboliger 
- Tidl. Børnehavebygning 
- Grønne områder 
- Vedligehold 
- En levende landsby 

Lisbeth, Vagn, Hans og gerne Christen (bosætningsgruppen) mødes og laver 
dagsorden. 
 

5 Øvrigt siden sidst Møde for samråd med politikere, Aalborg Kommune 
Ingen deltagere fra Bislev. 
 
Grundlovsmøde: 
26 deltagere. 
 
Flere mails sendt ud, hvor det forventes at foreningerne selv afklarer 
hvorvidt det er relevant for dem eller ej og i så fald handler/reagerer herpå. 
 

6 Evt. BBF planlægger valgmøde i f m kommunalvalget efterår ’17. 
 

7 Næste møde Onsdag 16/8 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth (i stedet for 14/8 som tidligere aftalt) 
Else K sørger for brød. 
 

 REFERAT LN/ 20.06.2017 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 26.04.2017 kl. 19.00 v/ Lisbeth og Kim 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else K), Vandværk (Hans), Menighedsråd (Tove), 
Borgerforening (Arne), Skole/børnehave (Mona), Idrætsforening (Søren), FDF 
(Lisbeth) 

 Meldt afbud  

 Udeblevet  

 
1 Konstituering Formand: Hans Nielsen 

Næstformand: Vagn Jepsen 
Kasserer: Mona Henriksen 
Sekretær: Lisbeth Nørmølle 
 

2 Nyt fra foreninger Borgerforening 
Planlægger Skt. Hans Fest 

 
Seniorklub 

Forårsprogram med tur til Aalborg 9/5, havetur, 
seniorkoncert på Nibe Festival og efterårsudflugt under 
planlægningen. 

En gang månedlig samles 25 seniorer til kortspil. 
 

Skole/Børnehave 
Børnehaven flytter over på skolen 1/5. Der er positiv 
stemning herfor blandt både personale og forældre. 

Efter sommerferien nye børn fra også Vegger og Skivum. 
 

Idrætsforening 
Standerhejsning U8-hold samt et fodboldhold for de yngste 
børn. 

Afslutning vinterhockey og opstart udendørs hockey. Flere 
tiltag kommer til senere. 

 
FDF 

Børnene er glade for atter at være ude i Guldsmeden. 
Der arbejdes på konkrete planer for bålsted ved multihytten. 
 

Menighedsråd 
Stiftet har bevilliget penge til renovering af kirkegården. 

Kirken males/kalkes inden konfirmation (3 konfirmander). 
Grundlovsmøde med spisning. Talens emne er ”kirken på 
landet”. 

 
Aktivitetshuset 

God udlejning. 
Der arbejdes på at en kogekone kan leje sig ind i huset. 
Bidrager til udvidelse af P-plads sammen med skolen. 
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Vandværk 

Intet nyt? 
 

3 Nyt fra 
arbejdsgrupper 

Forskønnelse 
Beplantning af grønt område Halkærvej 29/4. Samrådet giver øl, vand og 
kaffe.  
Vi skal selv betale én bænk. Else K søger penge hertil ved Jutlander Bank. 
Alternativ finansering: Menighedsråd, Borgerforening eller Samrådet? 
 
Velkomst nye borgere 
Nye beboere giver indtryk af at være glade for velkomsten 
 
Samarbejde Nibe Festival 
Der er møde med festivalledelsen 12/6 vedr. muligheder for 2018 
 

4 Øvrigt siden sidst 
 

Generalforsamling fælles med vandværket 
Fin aften, der gerne kan gentages næste år. 
 
Info-skilte 
Udover Huset Hasseris er det også en mulighed at kontakte Henrik 
Skadhauge 
 
Info fra Aalborg Kommune 
Der kommer enorm mange mails med info, tilbud om møder og andet. Ikke 
alt er lige relevant. Hans videresender, men forventer ikke partout svar. 
 

5 Fremtidige 
arrangementer/planer 

31/10 Spiseaften v/ Seniorklubben 
Halloween-tema, invitation af nytilflyttede. 
Sammen med BBF? (alternativt FDF?) 

 
29/4 Traktortræk 

Er flyttet fra Idrætspladsen til Kresten Libak (privat grund) 
 

Seniorklubben foreslår 
10 års jubilæum for nyt køkken i Aktivitetshuset 
Seniorklub har ønske om stolegymnastik sammen med IF? 

Kend-din-egn-bustur i samarbejde med foreninger? 
 

10/6 Arbejdsdag 
Vi starter kl. 9 med rundstykker og kl. 13 serveres der 
grillpølser. 

Vi håber at mange har lyst at give en hånd med. Kom og 
deltag kort eller længere eller kig blot forbi. 

 
Opgaver (ansvarlig) 
Omlægning af fliser v/ broen (BBF) 

Etablering af bålsted (FDF) 
Maling af klatrestativ (Skolen) 



Samråd Bislev.dk - Referater 
 

13 
 

Maling af småbørnssandkasse (FDF) 
 

Tove sørger for indkøb 
Lisbeth lægger info ud på facebook/Bislev.dk 

 
6 Evt. Hjælperliste 

Else K er tovholder. 
 
Påmindelse om gerne ved arrangementer at takke de 

konkrete hjælpere ved navns nævnelse. 
 

Yderligere vedligeholdelseopgaver 
Udbedring af sti fra Jordemodervej til Præstevangen. 
 

7 Næste møde Mandag 14/8 kl. 19 v/ Kim og Lisbeth 
Else K sørger for brød 
 

 REFERAT LN/ 09.05.2017 
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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 
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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 Næste møde Torsdag 26/4 2017 kl. 19 hos Kim og Lisbeth 
Punkter til dagsorden modtages gerne. 
 

 REFERAT LN/ 06.04.2017 
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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  

 Udeblevet Idrætsforening 

 
1 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 

http://www.facebook.com/aalborgkommune
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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 Næste møde Torsdag 30/3 2017 kl. 19 i den lille sal, Aktivitetshuset 
Generalforsamling og konstituering. Alle er velkomne. 
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