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Samrådsmøde d.5. november- referat-. 

 

1.Siden sidst.: Lisbeth og Tove har sendt forslag til tekst på sten ved Høygaards plads til 

Bjarne Jacobsen, som arbejder med forslaget. 

1.  Åben landsby:  
a. 30 spisebilletter, som menighedsrådet betaler. 
b. Kasserer modtog regnskab fra borgerforeningen for Bislevdagen. Færdigt til næste 

møde. 
c. Mange positive tilkendegivelser omkring dagen. –FANTASTISK DAG. 

( Små ting til forbedring: Pr. for skolen – megafon, aktiviteter mere samlet ved 

skolens trappe, folk vil gerne hjælpe, men skal spørges direkte. 

2. Ligeledes mange positive tilkendegivelser omkring førstehjælpskursus, der blev 
afviklet helt efter planen. 

3. Der forelå regnskab for 2018, der viser en kassebeholdning på 22.000kr 
4. Hver forening orienterer sig på den fælles arrangementskalender ved planlægning, så der 

så vidt muligt ikke forekommer sammenfald, da vi søger en god fordeling af begivenheder 
hen over året. Arrangementsdato sendes til Lisbeth, der plotter i fælles kalender. 

5. Adventsarrangement 2/12 kl. 17 – 20. 
a. Gudstjeneste kl. 17 AKN: 
b. Risengrød kl. 18 Else K. og Tove 
c. Bankospil kl. 18,30 – 19,30 FDF 
d. Hans sørger for lystænding i byen inden gudstjeneste. 
e. Hvem sørger for borddækning???? 

6. Folder til husstandsomdeling efter generalforsamling d. 28. jan. evt. i samarbejde  
med mnighedsrådet. Stof afleveres til Lisbeth. 

7. Bislev Samråd inviterer alle bestyrelsesmedlemmer af de forskellige foreninger i Bislev til 
julefrokost mandag d. 26. nov. kl.18 i Aktivitetshuset. Seniorklubben sørger for 
borddækning i den lille sal. Man melder antal hos Hans. Tove bestiller mad. Ulrik har 
”rester” af drikkevarer. 

8. Besøg af Nibe Avis, som fejrer 100års jubilæum i 2019. Bislev tilbydes 1 side 6 gange i 
løbet af 2019 til tekst og annoncer. Gerne tekst som er ukendt for de fleste. 
Første gang bliver i januar , og der er tegnet annoncer. 

     10. Næste møde er 11. marts i klubhuset kl. 19. Else S. har brød med. 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 10.09.2018 hos Troels 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else K), Menighedsråd (Tove), Borgerforening 
(Ulrik), Idrætsforening (Søren), Skole/børnehave (Troels), FDF (Lisbeth), formand 
(Hans) 

 Meldt afbud  

 Udeblevet Vandværk 

 

1 Koordinering af Åben 
Landsby 22/9 2018 

Program/Aktiviteter 
Kl. 10.30 Officiel Velkomst v/ Hans. Else K kontakter 

Jutlander Bank, der vil overrække sponsorat 10.000 kr. 
Stande i teltet: Arla, Spirelyst, Home, Bislev.dk (samrådet) 
 

Program med alle aktiviteter og tidspunkter vedhæftet. 
Desuden forventes også flødebollekastemaskine, hoppeborg i 

gymnastiksalen, pionergynge samt salg af vafler. 
 
Deltagere 

Foreninger sørger selv for egne aktiviteter. 
Hestevognskørsel: potentielle guider: Martin L, Else S, 

Jørgen Svensen, Hans (Else K laver plan) 
Samrådets stand med plancher over byggegrunde mm og 

positiv omtale af området: Tove 10-11, Søren 11-12, 
Ulrik 12-13, Lisbeth 13-14, Hans 14-15 
Salg af kage og kaffe: Seniorklub/Else K koordinerer med 

skolen. 
 

Annoncering/PR 
Martin C sørger for annoncer og indlæg i Nibe Avis. 
Skolen husstandsomdeler skolepiece, gerne også program 

for dagen. 
Else K undersøger via Mona kontakt til TV Salto. 

Kims kontakt til DR er udløbet (Kim vil undersøge andre 
muligheder for kontakt til Nordjydske og DR) 
Lisbeth undersøger reklamering på VisitAalborg og 

VisitAalborgs nyhedsbrev. 
 

Praktiske ting 
Teltopsætning mandag 17/9 kl. 17-20. Borde/bænke 
sættes frem. Materiel afleveres (50 hegnspæle + 300 m 

minestrimmel: Else K + Kim) 
Klargøring af pladsen fredag 21/9 kl. 15 

Plancher: Troels trykker, Hans (og Kim) limer. 
Ulrik har skaffet pokaler til havetraktortræk. 
Udgifter til aktiviteter betales af samrådet. Der laves 

spisebilletter til udstillere og inviterede gæster. Foreninger 
kan ved ønske købe spisebilletter til egne frivillige. 

 
Andet relevant 
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Uopfordret henvendelse fra Venstre, der ønsker at deltage. 
OK, men uden pavillion og bannere. Hans, Ulrik og Christen 

har i næste uge møde med HH/Socialdemokratiet og vil 
informere om vores arrangement. 

 
 Evt. Der er uheldigt sammenfald mellem FDF og 

minikonfirmandforløb. 
Vigtigheden af at bruge Bislevs fælles kalender pointeres 
igen! 

 
 Næste møde Mandag 5/11 kl. 19 hos Troels 

Tove medbringer brød. 
 

 REFERAT LN/11.09.2018 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 06.08.2018 i Klubhuset 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S), Menighedsråd (Tove), Borgerforening 
(Ulrik), Idrætsforening (Søren), Vandværk (Bjarne), FDF (Lisbeth), formand (Hans) 
og kasserer (Mona) 

 Meldt afbud Skole/børnehave (Troels), (Else K) 

 Udeblevet  

 
1 Siden sidst Aktivitetshus 

Stille periode hen over sommeren, men begyndende fornuftig 

udlejning igen. 
 
Idrætsforening 

Nedtagning af hegn på Nibe Festival gik godt. 
Sommerpause i aktiviteter. Petanque, hockey og pilates 

starter op igen. 
 
FDF 

Overnatning i Guldsmeden som afslutning inden ferien. 
Fællestur for medlemmer og familie til Klatreparken 25/8. 

Opstartsmøde for alle DUS-børnene 28/8. Møder hver 2. uge 
kl. 17-18.30. 

 
Borgerforening 
Skt. Hans fest med godt 100 deltagere. Musik til 

fællessangen fungerede godt. 
Bierfest 3/11. 

 
Menighedsråd 
Kirketårnet er færdigrepareret og fremstår nu flot. 

Grundlovsmøde med god tilslutning. Næste års taler bliver 
biskoppen. 

Sognetur 21/8. Høstgudstjeneste 16/9. 
 
Seniorklub 

Efterårsprogram med møder hver 2. tirsdag, hvor alle er 
velkommen. 

53/59 pladser besat til sognetur 21/8. 
Tur til sort sol 10-12/9. 
Kursus i Førstehjælp med brug af hjertestarter (4 timer) 

19/9, 25/9 eller 13/10. Ca. 16 deltagere pr. kursus. Se 
vedhæftede. Gratis deltagelse, da Trygfonden har 

sponsoreret 10.000 kr. Tilbydes først rundt i foreninger og 
institutioner. 
 

Vandværk 
Planter omflyttet omkring pumpestationen. 

Vandværket er teknisk gennemgået (kommunalt krav). 
I efteråret kræves kortlægning fa vandledninger. 
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I øvrigt 

Arbejdsdag 26/5 
God dag med veludført maling, rengøring og beskæring. 

Ca. 15 deltagere og god opbakning fra nytilflyttere. 
Overvejelser: Bedre med en hverdagsaften? Godt med 
prioritering af opgaver. Huske at benytte hjælperlisten. 

 
2 Økonomi Udgifter arbejdsdag 1682 kr. 

Forsikring betalt for plænetraktor. 
10.000 kr. bevilliget fra Kvikpulje til Åben By-dagen. 

Indestående 29.895 kr. (Regnskab vedhæftet) 
Der står fortsat 1808 kr. til Den røde tråd 
 

3 Fælles kalender Arrangementer lagt i Bislev By kalender. 
Opfordring til at huske at tjekke inden planlægning og selv 

lægge egne arrangementer ind. 

Hvor meget benyttes hjemmeside og kalender? 
Statistik over den seneste måned (og webmaster har 

ikke været på): 

 
Statistik over den seneste uge med tophits fra dags dato: 
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4 Åben by 22/9 

kl. 10-15 
Der er planlagt mange gode aktiviteter under temaet Landsbykræfter. 
Aktivitetshus: Byttemarked. Promovering af Bislev 2020. 
Samråd/Hans: Crossershow x 2. Hestevognskørsel. 
Skolen: Beredskab til ildslukning. Diverse aktivitetsboder. 
FDF: Bål. Pionergynge. 
Idrætsforening/Borgerforening: Havetraktortræk. Træktraktor. 
Seniorklub: Klappekalve. Dåsekast. 
Menighedsråd: Åben kirke. Løb på kirkegården. 
Stort telt med stande fra virksomheder og kaffe, kage, pølsesalg. 
PR-ideer: visitaalborg, TV2-nord, DR (Kim har kontakt til journalist). 
Martin laver plakat. 
 
Koordinerende møde 10/9 kl. 20. 
Teltopsætning 17/9 kl. 17. 
 

5 Halloween-spiseaften 
30/10 m/ velkomst 
nye borgere 

Gudstjeneste 17-17.30. Aktivitet (FDF) 
Efterfølgende spisning (Seniorklub og Aktivitetshus) 
Indtil videre 7 nye familier det sidste år. 
 

6 Navnesten til 
Høygaardsparken 

Peter Høygaards store sten gives til pladsen (oprindelig er 

stenen fundet der). 
Tove og Lisbeth undersøger skrifttype og størrelse. 

Bjarne får bogstaver skåret i rustfri stål. 
 

 Evt.  

8 Næste møde Mandag 5/11 kl. 19 
Tove medbringer brød. 
 

 REFERAT LN/10.08.2018 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 23.05.2018 v/ Troels 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S + Else K), Menighedsråd (Tove), 
Borgerforening (Ulrik), Skole/børnehave (Troels), Idrætsforening (Søren), FDF 
(Lisbeth) og formand (Hans) 

 Meldt afbud kasserer (Mona) 

 Udeblevet Vandværk 

 
1 Siden sidst Aktivitetshus 

God udlejning. 

 
Idrætsforening 
Petanque, hockey og pilates. 

 
FDF 

God opbakning fra forældre: nye bestyrelsesmedlemmer og 
4 aspirant-ledere. 
 

Borgerforening 
Planlægger Skt. Hans som vanlig. Udfordring at finde 

båltaler. 
 

Menighedsråd 
Grundlovsmøde 5/6 med gratis spisning og tale v/ Pernille 
Vigsø Bagge. 

Planlægger event i f m plantning af 25-35 rhododendroner på 
kirkegården til efteråret. 

Kirketårnet i gang med at blive repareret. 
Aftensang Halkær Voldsted 8/7. 
 

Seniorklub 
Sommerarrangementer, bl.a. deltagelse i Nibe Festival. 

Sogneudflugt 21/8. 
Som altid møde lige tirsdage. 
Museum i Bislevs ældste skole? Flere har vist interesse. 

 
Skole og børnehave 

10 elever indskrevet til 0. kl. til skoleåret 18-19. 
Skolebestyrelsen har inviteret Nibe skolebestyrelse til 
samarbejde (sendt cc forvaltningen). 

Der er samarbejde med andre mindre skoler i kommunen. 
Ny ansøgning om vuggestue (5 pladser). 

 
I øvrigt 
Byggegrunde 

Møde vedr. byggegrunde/jordfond (Hans og Christen deltog): 
40 mio. kr. over 4 år mhp byggemodning i landsbyer. Bislev 

først i 2019-2022 (kommunale grunde). 
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Ide: Video med droneflyvning og fortælling om Bislevs 
grunde og muligheder. 

Hans har haft kontakt til Huskompaniet: De kan give 
færdigpris, hvis de får grundpris + ejendomsmæglerudgifter. 

 
Møde Nibe Vest samråd 
Afholdelse af kurser i aftenskoleregi kræver kun min. 5 

deltagere og giver 200 kr./time i lokaleleje-indtægt. 
Mulighed for ansøgning om større beløb via vindmøllepark-

udvidelsen i Nørrekær Enge. 
Næste møde 28/6 i Bislev 
 

2 Økonomi Kontingent LAK 250 kr./år betalt. 
Indestående 23.158 kr. 

 
3 Fælles kalender Arrangementer lagt i Bislev By kalender. 

Opfordring til at huske at tjekke inden planlægning og selv 
lægge egne arrangementer ind. 

 
4 Arbejdsdag 26/5 

 
For nuværende 6 tilmeldte via Facebook. 
Personer på hjælperlisten kontaktes. Vi skal huske på dette i bedre tid en 
anden gang. 
Tove køber ind til 20 personer. 
Hans køber maling. 
Søren leder og fordeler opgaverne. 
 

5 Åben by efterår ’18 Planlægges til 22/9 
Seniorklub: dåsekast, klappekalve, kaffebod, traktorudstilling (større end 
sidst). 
FDF: pandekager på bål/prøvning af FDF-aktiviteter, opfordring til at tænke 
stort for at tiltrække udefrakommende! (ex. cross-show, åbent mejeri, kendt 
person). 
Øvrige ideer: byttemarked (i aktivitetshuset), bagagerumsmarked, 
brandbil/hjemmeværnet/beredskabet, Willy Kær fortælle om Bislev Kirke 
2016 forslag om tema ”Hestekræfter” næste gang: friserheste, motorcykel-
ringridning, havetraktortræk, hestevognskørsel. 
Kim, Hans, Ulrik, Troels afholder snarligt planlægningsmøde. 
 

6 Førstehjælpskursus Troels har forhørt ved Dansk Førstehjælpsråd: 120 min 
kursus, førstehjælp ved ulykker, hjertemassage og 
anvendelse af hjertestarter. 

Samrådet betaler udgifter. 
Koordinering med seniorklubben, der også er i færd med at 

arrangere førstehjælpskursus. 
 
Vedr. vores hjertestarter: Kim forhører Lars vedr. 

vedligehold og skift af patch mm. 
 

7 Plakater til 
infostandere 

Faste plakater til jævnlige arrangementer: 
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Stor letlæselig tekst, plads til udskiftelig dato, 

henvisning til yderligere info på www.bislev.dk / Bislev 

By facebook. 
- arbejdsdag, Skt. Hans, spiseaften 

Tove spørger Gitte. 
 

 Evt. 30/10 Halloween: gudstjeneste kl. 17, FDF-aktivitet, spisning 

(Vil Aktivitetshuset hjælpe seniorklubben?) 
 
Bislev Camp? 
 

8 Næste møde Mandag 6/8 kl. 20 i klubhuset. 
Lisbeth medbringer brød. 
 

 REFERAT LN/05.06.2018 

 

  

http://www.bislev.dk/
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ÅRSHJUL 
 
Udkast til afprøvning i det kommende år  
 
Faste dagsordenspunkter:  
- Siden sidst  
- Økonomi  
- Fælles kalender  
- Punkter iflg. årshjul:  
o Marts: Vedligehold/arbejdsdag, fokus det kommende år  
o Maj: Åben by/andet større arrangement  
o Aug: Spiseaften/velkomst nye borgere  
o Nov: Jule-/lysarrangement, folder til hustandsomdeling, generalforsamling  
- Andet  
- Evt.  
- Næste møde  
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 11.04.2018 v/ Kim og Lisbeth 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S + Else K), Menighedsråd (Tove), 
Borgerforening (Ulrik), Skole/børnehave (Troels), Idrætsforening (Søren), FDF 
(Lisbeth) (delvis), formand (Hans) og kasserer (Mona) 

 Meldt afbud  

 Udeblevet Vandværk (grundet datofejl) 

 
1 Siden sidst Samrådet har sendt en hilsen til gå-gruppen, der har 2-års jubilæum. 

 
Økonomi 
Plænetraktor betalt. Tilskud modtaget. 
Saldo 8638,22. Afventer kommunalt tilskud. 
Fremover fast dagsordenspunkt. 
 

2 Kort nyt fra foreninger Aktivitetshus 

Der er foretaget oprydning. 
 
Idrætsforening 

Dybt godnat et hit med ca. 30 børn. 
Pilates hver mandag 

Hockey hver torsdag 
Petanque er begyndt 

 
Borgerforening 
Affaldsindsamling 14. april 

”Beboerfest” 3. nov 
 

Menighedsråd 
Grundlovsmøde 5/6 
 

3 Førstehjælpskursus/ 
hjertestarterkursus 

Troels undersøger muligheder. 

4 Fremtidige 
generalforsamlinger 
 

Gerne tidligere på året. 
FDF + Idrætsforening + Borgerforening + Aktivitetshuset 28. jan 2019? 
Vandværk + Samråd primo februar (inden vinterferie)? Hans spørger 
vandværket. 
 
Forslag til formulering i indbydelse mhp forhåbentlig større fremmøde: 

”Afløsere er fundet – Kom bare 😊” 
 

5 Spiseaften 17/4 Tema: Fremmed mad. 
Tove opfordrer til hjælp ved selve spisningen. 
 
Martin L får 15 min til at fortælle om ”hønsehuset”/ældste skolebygning og 
ide om ”museum”. Hans taler med Martin herom. 
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6 Møde med bygge- og 
cykelstigrupper 

Hans, Søren, Troels og Lisbeth deltager 
7/5 kl. 19.30 i klubhuset. 

Lisbeth inviterer de pågældende grupper samt lægger åbent 
op. 

 
7 Årshjul Udkast til afprøvning i det kommende år 

 
Faste dagsordenspunkter: 

- Siden sidst 

- Økonomi 
- Fælles kalender 

- Punkter iflg. årshjul: 
o Marts: Vedligehold/arbejdsdag, fokus det 

kommende år 

o Maj: Åben by/andet større arrangement 
o Aug: Spiseaften/velkomst nye borgere 

o Nov: Jule-/lysarrangement, folder til 
hustandsomdeling, generalforsamling 

- Andet 

- Evt. 
- Næste møde 

 
 Vedligehold af 

Bislev/arbejdsdag? 
Arbejdsdag lørdag 26/5 kl. 8.30 i Klubhuset 
Tove: rundstykker, kaffe, pølser/brød, øl/vand 
Lisbeth: tilmelding via facebook 
 

 Åben by? Hans, Ulrik og Kim er tovholdere. 
Alle foreninger melder tilbage med forventninger/ønsker/ideer senest 20/5 
 

 Evt. Henrik Skadhauge tilbyder dronefotografering over Bislev, når 
kirsebærtræerne blomstrer. 
Der foreslås billeder hen over årstidernes gang. Ulrik videregiver ønsket. 
 
Nysatte påskeliljer blomstrer snart ved Skrænten. 
 
Hans og Lisbeth deltager i møde med Nibe Vest Samråd 19/4. 
 

8 Næste møde Onsdag 23/5 kl. 19. 
Søren medbringer brød. 
 

 REFERAT ES/LN/ 17.04.2018 
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Generalforsamling Bislev.dk d. 22.03.2018 kl. 20.00 i Aktivitetshuset 
 

 
1 Beretning v/ formand Hans Nielsen 

 
Godkendt. 
Vedhæftet. 
 
Kommentarer: 
Ønske om længere tid jule-/vinterbelysning i kirsebærtræer. Videregives til 
Borgerforeningen. 
 

2 Regnskab v/ formand Mona Henriksen 
 
Godkendt. 
Vedhæftet. 
 
Kommentarer: 
Sponsoreret beløb fra Jutlander Bank fremgår ikke indgået. 
Revisor ønsker fremadrettet, at regnskabsrevisionen sker med begge revisorer 
samtidigt tilstede. 
 

3 Indkomne forslag 
 

Ingen 

4 Valg Repræsentanter for foreninger og institutioner: 
Bislev FDF: Lisbeth Nørmølle 

Bislev Idrætsforening: Søren Svenningsen 
Bislev Borgerforening: Ulrik Juul Hansen 

Bislev Menighedsråd: Tove Rasmussen 
Bislev Seniorklub: Else Svennum og Else Kristensen 
Bislev Vandværk: Bjarne Jacobsen 

Bislev Aktivitetshus: Kim Dissing 
Bislev Skole og Børnehave: Troels Hollesen 

 
Revisorer: 
Mona Henriksen og Martin Lundgaard 

 
5 Evt. Velkomstgruppen beder om fortsat fælles opmærksomhed på 

nye tilflyttere til sognet. 
 

6 Efterfølgende 
konstituering 

Formand Hans Nielsen (indsuppleret) 
Kasserer Mona Henriksen (indsuppleret – revisor bliver i stedet Niels 
Thøgersen) 
Sekretær Lisbeth Nørmølle 

7 Næste møde Onsdag 11/4 2018 kl. 19 hos Kim og Lisbeth, Kirkebjergevej 16. 
Punkter til dagsorden modtages gerne. 
Tove medbringer brød. 
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 REFERAT LN/ 23.03.2018 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 08.01.2018 v/ Kim og Lisbeth 
 

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

 Meldt afbud Else K 

 Udeblevet  

 
1 Siden sidst 1. Adventssøndag arrangement 

Vellykket på alle måder og virkelig flot med de mange lys. 
Kan gentages næste år 
 
Fællesmøde samråd gl. Nibe Kommune 
Følgende var på tale: deltagelse i hinandens arrangementer, fælles 
facebook-gruppe, fælles forberedelse til årligt møde med forvaltningen, 
mødes x 1-2 årligt. 
Herfra opbakning til samarbejde på et afdæmpet plan. 

2 Kort nyt fra foreninger FDF 
Kredsleder Karen Staun stopper til sommer. 

Forældre inviteres til spisning mhp forhåbentlig opbakning til at føre 
kredsen videre. 

Fastelavnsfest 11/2. 
 
Skole 

Mona fortsætter som kasserer i samrådet indtil 
generalforsamlingen. 

 
Menighedsråd 
Arkitekt laver plan for kirkegården. Efterfølgende 

sognemøde. 
Højskoledag 27/2. 

Forventer spiseaften til foråret med ”fremmed mad”. 
 
Idrætsforening 

Hockey torsdage. 
Dybt godnat. 

Forespørgsel om børnegymnastik og gymnastik for ældre? 
Pris for separatkloakering af Klubhus afventes! 
 

Huset 
Der tales om forbedring af p-plads og nyanlæg af 

affaldscontainere. 
Pris for separatkloakering af Aktivitetshus afventes! 
 

Borgerforening 
Julelys afsluttet. 

Forventer affaldsindsamling og Skt. Hans som vanlig. 
 
Seniorklub 
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Snarlig uddeling af medlemskort og forårsfolder. 
Udlandstur til Østharzen 

Har undersøgt priser/muligheder for 
førstehjælpskursus/hjertestarter-kursus. Samrådet vil gerne 

arrangere. Tages op igen på næste møde. 
Ny bestyrelse for Farstrup Seniorklub har været her for at få 
inspiration. 

 

Generelt: Der tales godt om Bislev 😊 
3 Kort nyt fra 

arbejdsgrupper 
Velkomst til nye borgere 
Fortsat opmærksomhed på nye tilflyttere mhp velkomst. 
Årets tilflyttere indbudt til spiseaften. Kan gentages. 
 
Gåture 
Fortsat 5-6 personer aktive med gåture forskellige steder. 
 
Græsslåning 
Vi har ansøgt om og fået bevilliget 44096 kr. til græsslåmaskine. Henning 
Høygaard har givet 1000 kr. Borgerforening vil sponsorere 2000 kr. 
Samrådet betaler den resterende egenbetaling. 
Maskinen købes ved UTH. Rabat gives i form af gratis service de første år. 
Skolen giver benzin. Evt. græsslåning af P-plads for kirken på regning. 
Hans kontakter mulige personer, der vil hjælpe med græsslåning. 

4 Generalforsamling 
 

Da der ikke er valghandling, er det måske snarere et årsmøde? 
Gerne sammen med vandværket igen. 
Vi foreslår 19/3. 
Samrådet vil gerne sørge for øl og vand. 
Der håbes stærkt på fremtidige repræsentanter fra alle foreninger, også 
Vandværk og skole. 

5 Andre arrangementer Bislev 2020 
Hvad vil vi gerne nå? 
Bygge- og cykelstigruppe inviteres til næste samrådsmøde mhp øget fokus 
og indsats. 

6 Økonomi Der er resterende 1808,09 kr. til Den Røde Tråd. 

7 Andet Årshjul 

Lisbeth laver udkast. 
 

Bogbus 
Enighed om at samrådet har ønske om bogbus i Bislev. 
 

Folder 
I forbindelse med borgerforeningens omdeling af 

kontingentopkrævninger omdeles folder som tidligere år. 
Aktiviteter, datoer og input mailes til Lisbeth senest 18/1 
kl. 16 

 
Høygaardspark-skilt 

Tove undersøger mulighed og pris for stor sten. 
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Forespørgsel om permakultur fra Spirelyst 
Godt initiativ, men vi har umiddelbart svært ved at se 

realiseringen heraf. Evt. stillingtagen kræver konkretisering 
af plan, udførelse og vedligehold. 

 
5/3 Fælles generalforsamling FDF, BIF, BBF og Huset 

8 Næste møde Dato afventes til generalforsamling 
 

 REFERAT LN/ 16.01.2018 

 

 


