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           Referat fra d. 3 december 2019 

Følles general forsamling  

Alle holder general forsamling d, 27 januar , derfor er det vigtigt at alle foreninger har styr på evt. nye 

bestyrelses medlemmer. 

Arrangementer i 2020. 

Alle foreninger opfordres til at tænke/ komme med forslag til hvad vi skal i 2020 til evt. åben by. 

Forslag om at opfordre folk uden for foreningerne til at deltage i et enkelt arang. Her foreslås åben by. 

Hjemmeside 

Mona har lovet at være veb master næste år . Lisbeth lærer hende op . Tak for det 

Facebook 

Bislev by / sogn er til arrangementer og ikke reklamer 

Evt. 

Hans kontakter Carsten , for at få en fast aftale med ham angående opsætning at ting i vores stander. Samt 

sørge for evt. reperationer. 

Bom over Bredkærvej er fjernet, kan give mere trafik der. 

Christine kontakter Bjarne om at få navnet på stenen. 

Ref.  Tove 
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Samrådsmøde i Bislev  21 oktober 2019. 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim) Seniorklubben ( Else K. og Rita) FDF (Kirsten) 
Idrætsforeningen (Casper) Borgerforeningen (Ulrik) Menighedsråd (Tove) 
Vandværket( Bjarne) Skolen ( Christina) Kasserer (Mona) Formand (Hans) 
 

1 Siden sidst. Menighedsrådet 
Er i gang med omlægning af kirkegården, har sorteret gamle gravsten, de 
bevaringsværdige bliver sat rundt om på kirkegården, de andre bliver knust. 
Halloween gudstj d. 29/10, kl. 17.00. 
 
Borgerforeningen. 
Bier festen 2.  november,  der er tilmeldt 79. 
Der arbejdes på at få et depotrum i kælderen under Aktivitetshuset. 
Der er snart tid at få lyskæderne op i kirsebærtræerne. 
 
 
Vandværker. 
Er i gang med at få taget vandprøver. 
 
Idrætsforeningen. 
Bruger især facebook til deres informationer. 
Kloakeringen er afsluttet. 
 
Aktivitetshuset. 
Kloakeringen er afsluttet. 
Skolen går gang med at rydde deres lokale i Aktivitetshusets kælder, derefter 
overdrages det til Idrætsforeningen. 
 
Skolen. 
Der kom ikke mange til åbent hus i år. Frem over er de  med i Åben by, som vi 
afholder hvert 2. år. 
 
FDF. 
Lauritz er kredsleder . 
Der er 10 – 12 børn fra 6 til 12 år. Forældrene hjælper på skift ved møderne, 
men stabiliteten kunne være bedre.   
Deltager i Halloween spiseaften 29/10 , laver 2 græskarhoveder til 
Aktivitetshuset, hjælper ved serveringen af maden. 
 
Seniorklubben. 
 
Halloween spiseaften 29/10 .  
Punktet billeder fra Bislev udgår. 
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Samrådet. 
Det er til Halloween spiseaftenen vi byder velkommen til 12 
”tilflytterfamilier”, hvis de kommer alle sammen. 
Det er jo Samrådet der betaler deres spisebilletter. 
 
Arbejdsdag 1. september, kl. 10.30 – 12.30. 
 
Det blev kendt hvor vi gik. Der deltog ca. 10-15. 
Hyggeligt at afslutte med pølser. 
Vi fortsætter med 2 gange/året. 
Foråret inden konfirmationen, efteråret først i september. 
  
Møde vedr. cykel-/motionssti 1. oktober. 
 
Der mødte 6-7 op. Der var 3 der ville være med videre. 
Der har været kontakt til Niels Quist om evt. køb af jord til projektet.  
Der er muligt at søge fonde om penge til køb af jord. 
Der har været kontakt til nuværende forstander på Lundbæk at blive koblet 
på ”deres” sti. 
Der arbejdes videre med projektet. 
 
Andet. 
 
Kirsebærtræerne skal stynes, da de fleste træer  er privat ejede, blev der 
drøftet af hvem/hvordan og hvorledes. 
Der kommer et udspil fra Borgerforeningen. 
 
Der blev efterlyst fælles retningslinjer om tænding af lyskæderne og hvordan 
”de nye” informeres. 
Der kommer et udspil fra Borgerforeningen. 

2 Økonomi Der står 32.352.94 kr på kotoen. 
 
Der blev drøftet hvad vi kunne bruge pengene til. 
Borgerforeningen forespurgte om nogle af pengene kunne gå til ”klippegrej”. 
Mona ville gerne have ført til protokol at pengene skulle gå til noget kulturelt 
så som koncert, udsmykning mm. 
Vi kan jo inden næste møde nærlæse vore vedtægter. 
 

3 Fælles kalender Foreningerne  opdaterer. 
4 Tær på Bislev Tæt på Bislev i uge 46. 

Hans kontakter Nibe Avis. 
Laver en billedkavalkade med 4 af de 12 par der er flyttet til egnen inden for 
det sidste år. 

5 Punkter iflg. årshjul. Jule-/lysarrangement d.  1. december. 
Det begynder i kirken kl. 17. 
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Derefter går man over i Aktivitetshuset til risengrød og Banko. 
 
Praktiske opgaver inden: 
 
Det store juletræ op på Høygaardsparken som Ulrik giver, rejses af Martin, 
Finn og Christen. 
Lyskæderne gennem byen sættes op og tændes af ejerne. 
Alle fyrfadslysene på ”de grønne områder” sættes ud og tændes af 
Borgerforeningen + Hans. 
Skolen dækker og pynter bordene  Aktivitetshuset . 
Tove + en mere koger risengrøden. 
Tove spørger Kjeld Villadsen om mælk. 
Risengrøden er gratis. 
FDF sørger for Banko, låner plader af Seniorklubben. 
 
PR. FDF laver plakater, afleverer dem til Karsten til opsætning 
 
Folder til hustandsomdeling  først  i marts mdr. 
 
Det foreningerne vil have i, skal Borgerforeningen have primo januar 2020. 
Borgerforeningen sætter folderen op og får den trykt. 
Folderen omdeles  1. søndag i marts. Menighedsrådet vil gerne have hjælp af 
2 fra hver forening. 
Foreningerne vil få den på en pdf fil. 
 
Fælles generalforsamling 27 januar 2020 afholdes i Bislev Aktivitetshuset. 
 
Samrådsmødet 27/11 er endnu engang udsat !!! 
 
Fælles kalender i vestlige side af kommunen. Intet nyt, Kim kontakter Jane 
Tange. 
 
Bislev 2020: 
 Vi kom vist ikke længere, tages op på næste møde. 
 
 
Andet : 
 
Aalborg kommune skal hvert halvanden år tilbyde landsbyerne et møde for at 
drøfte ”nye ønsker”. 
 
Vi har takket ja og vil gerne drøfte mindst 3 ting. 
Vuggestue ( som lige er bevilliget, dejligt) det betaler sig en gang imellem at 
holde fast. 
Cykelsti. 
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Byggegrunde.  
Hans tager kontakt tilbage for en dato, og giver derefter besked til , Ulrik og 
Christen. 
 
 
 
 

6 evt Hans  vil engang imellem flytte ”standerne” over i den anden side af vejen. 
Bjarne har lavet bogstaverne ( Høygaardsparken) når stenen har fundet sin 
rette plads, sætter Bjarne bogstaverne på. 

7 Næste møde Næste møde 6. januar kl. 19.00 i Klubhuset. 

Ulrik har kaffe og ”lagkage” med .         

 referat Else K/ 25/10 2019 
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Samrådsmøde  Bislev 19.8. 2019. 

 Til stede Aktivitetshuset( Kim) Seniorklub(Else k og Rita )Idrætsforening( 
Claus) FDF ( Lisbeth) Borgerforening ( Ulrik) Menighedsråd ( Tove) 
Formand ( Hans) 

 Meldt afbud Skole/børnehave ( Christina) 

 Udeblev Vandværk  og Kasserer 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siden sidst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andet 
 
 
 

Borgerforeningen 
Er godt i gang med at planlægge  bierfesten d. 2/11 
 
Idrætsforeningen 
Der er et old boys hold i Bislev, men de spiller kun kampe. 
Idrætsforeningen er klar til at gå i gang med kloakeringen. 
Aktivitetsdagen d. 24/8 bliver aflyst, p.g.a.for få tilmeldte. 
 
FDF. 
Det er lykkedes at finde så mange ledere så FDF kører videre, med 
deres møder, de begynder på tirsdag. 
De regner også med snart at få sat navn på kredslederen. 
 
Aktivitetshuset 
Går også i gang med kloakeringen. 
 
Menighedsrådet 
Amfi -kirkepladsen er blevet indviet, 50 personer deltog. 
Tove opfordrede alle foreninger til at benytte pladsen. 
Sogneudflugt tirsdag går til Silkeborg området. Der er tilmeldt 57 
personer. 
 
Seniorklubben. 
Rita deltager fremover i Samrådsmøderne i stedet for Else S. 
Else K. orienterede om næste halvårs program  og delte et ud til 
alle.  
 
Skolen. 
Intet, da de ikke var repræsenteret. 
 
Vandværket. 
Intet, de var heller ikke repræsenteret. 
 
Vedr. cykelsti 
Vi er stadigvæk nr. 47 i bunken, så kommunen er meget overrasket 
over at vi selv vil yde en indsats. Niels Quist har givet udtryk for at 
vil være behjælpelig hvis der skal købes noget jord. 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi 
 

 
Salg af den gamle børnehave. 
Intet nyt. 
 
Byggegrunde. 
Ulrik og Hans har været i kontakt med både Aalborg kommune og 
Peter Libak, men interessen var ikke overvældende fra nogle af 
parterne. 
 
Intet, da Mona ikke var til stede. 

3 Fælles kalender Vi håber at foreningerne vil blive bedre til at lægge deres datoer 
ind på kalendere. 
Der arbejdes videre på en fælle app ( kalender), i den vestlige del af 
kommunen. 

4 Tæt på Bislev Uge 36: Den røde tråd, skolen: tekst (skole/børnehave) + annonce. 
               Hans tjekker det af med Allan. 
Uge 46: Samråd:  Ulrik skriver artiklen , annoncen laver vi i Samråd. 
               Annoncen tages op på næste møde. 
 

5 Punkter ifg. årshjul Spiseaften d. 29/10.   
Menighedsrådet-FDF og Seniorklubben går sammen om arr. 
Vi begynder i kirken kl. 17 – 17.30 
De tre foreninger planlægger aftenen sammen, seniorklubben 
indkalder  til møde. 
 Else K.   kontakter Jens Jørgen Ørris for fremvisning af billeder. Der  
skal vises som noget af det sidste . 
Tove og Else K:   laver indbydelser til ”nye borgere”, de bydes 
velkommen, sammen med velkomsten. 
Vi var enige om at betale os for hjælp i køkkenet efter kl. 18. 

6 Andre punkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andet 

Arbejdsdag  1/9 10.30 – 12.30,  for de der vil i kirke, begynder 
gudstjenesten kl. 9.30. 
Vi slutter arbejdsformiddagen af med grill pølser kl. 12.30,  på 
Høygaardspladsen.  
Vi skal have hjælp til: Lugearbejde – male-Flisearbejde + 2 kager. 
Else K. -  kontakter dem der har skrevet sig på arbejdslisten. 
Tove  -  handler ind når vi ser hvor mange der kommer 
Borgerforeningen – øl og vand 
Idrætsforeningen -  Grill 
Ulrik :  Griller pølserne på Høygaardspladsen 
 
Ny web- marster : Vi kikker os om- det tages op på næste møde. 

7 Evt Der blev foreslået et  romarr. 
Hjertestarter- Lars ansvarlig 
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Ulrik spurgte om det er i år vi skal have et stort juletræ op, på 
Højgaardspladsen, han giver juletræet.  Martin L. og Christen kan 
evt rejse det. 
Vores plakatstandere skal repareres. Borgerforeningen. 

8 Næste møde 21 /10 i Klubhuset.  Else K. laver æblekage af Ulriks æbler. 

 Referat Else K/ 21/8 2019 
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Samrådsmøde Bislev.dk d. 20.05.2019 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S og Else K), Idrætsforening (Casper), 
Skole/børnehave (Christina), FDF (Lisbeth), formand (Hans) og senere 
Borgerforening (Ulrik) 

 Meldt afbud kasserer 

 Udeblevet Vandværk 

 

1 Siden sidst Hans og Jonna har fjernet buske foran den gamle børnehave og frigjort 
muren. 
Forslag: Graffiti-maling på muren med by-historie. Anslået pris 17-20.000 kr. 
Muren skal først klargøres/repereres 6000 kr. (Henning Wiben) 
 
Hundelorte! 
 
Skole/Børnehave 
Ny vuggestue er prissat til 350.000 kr. Besøg af Hans Henrik Henriksen, der 
var positiv. 
Der planlægges åben skole 7/9 eller 14/9? Evt. aktiviteter fra andre 
foreninger, f.eks. flag, leg (FDF), kage (seniorer)? 
Næste skoleår færre timer: indskoling 3 timer og mellemtrin 2 timer færre 
ugentligt 
 

Borgerforening 
Skt. Hans, i år med tilmelding. Skolens kor synger. 
 

Idrætsforening 
Har fået politianmeldelse grundet manglende separatkloakering. Der lægges 
plan sammen med Aktivitetshuset. 
26/5 omflytning i klubhuset mhp plads til ting fra Borgerforening. 
Annonce Nibe Avis Tæt på Bislev uge 20 med omtale af fodboldkamp. 
Mangler hjælp til nedtagning af hegn på Nibe Festival søndag 7/7. 
 
FDF 
13 børn. Mangler lederkræfter til næste sæson, hvis kredsen skal bestå. 
Møde 23/5 med håb om opbakning. 
4 pilte deltog i pilteweekend med landsdelen. 
 
Aktivitetshus 
God udlejning, men plads til mere. 
Vil markedsføre sig mere med fremtidig facebookside. 
Undersøger også vedr. separatkloakering. 
 

Menighedsråd 
Grundlovsmøde flyttet til kl. 14 pga folketingsvalg. 
Amfiplads på kirkegården indvies. 
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Seniorklub 
Er i gang med sommerprogrammet: grill-arrangement, havetur/Huul Mølle, 
Polen 23-27/6. 
 
Affaldsindsamling/arbejdsdag 
Gik godt. 30-40 deltagere 
Fik ordnet Høygaardsparken og samlede affald (rigtig meget på Halkærvej). 
Forslag: Opsætning af skilte langs vejen mhp at mindske kastning af affald. 
 
Vedr. byggegrunde 
Intet nyt 
Vedr. lejligheder i den gamle børnehave 
Mangler plan/økonomi fra kommunen. Angiveligt sættes bygningen til salg 
til efteråret. 
Vedr. cykelsti 
Enkelte interesserede. Christina og Lisbeth indkalder til møde. 

2 Økonomi Har modtaget de årlige 15.000 kr. fra Aalborg Kommune. 
Benzinudgifter til plænetraktor 2000 kr. 
Indestående: 33.723 kr. 

3 Fælles kalender 26/5 Arbejdsdag, starter med morgenmad kl. 9 (IF) 
5/6 Grundlovsmøde kl. 14 (Menighedsråd) 
12/6 Sommerfest (Skole/Børnehave) 
7/7 Nedtagning af hegn Nibe Festival (IF) 
4/8 Grill-indvielse kirkens amfiplads kl. 16 (Menighedsråd) 
20/8 Sogneudflugt (Menighedsråd, Seniorklub) 
24/8 Aktivitetsdag (IF) 
1/9 Arbejdsdag 10.30-12.30, starter med gudstjeneste 9.30 (Samråd) 
 
Faste datoer for arbejdsdage: 
Primo april (affaldsindsamling), medio maj (inden konfirmation), ultimo 
august 

4 Tæt på Bislev Uge 33 Arrangementer 
I stedet Historisk. Tekst: Else S, Annonce: Bislev Kirke (Tove) 
 
Uge 36 Den røde tråd 
Tekst: Skole og Børnehave (Christina) 
Annonce? 

5 Årshjul Opfølgning Bislev 2020 
Borgermøde primo 2020. Festligt! 
Fokus på det positive: 

- Samarbejde foreninger imellem, støtter op om hinandens 
arrangementer 

- Bislev Skole runder 60 elever 
- Høygårdsparken 
- Huse solgt til unge mennesker/ unge tilflyttere 
- Gågruppe 
- Velkomst-gruppe (medtager gerne materiale fra foreningerne) 
- Flot åben by arrangement 2018 
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Åben by/andet større arrangement 
Ikke i 2019 
 
Ideer: 
Åben by-arrangement med bagekonkurrence og efterfølgende salg af 
kagerne. 
Hyppigere spiseaftener. 

6 Andet Ny landdistrikspolitik 
Afventer afklaring, så puljer igen kan søges. 
 
Nibe Vest Samråd 
Vi prioriterer det lokale vi har/gør i Bislev.  Forslag: Ét årligt fælles møde. 

7 Evt.  

8 Næste møde Mandag 19/8 kl. 19 hos Lisbeth og Kim 
Else K medbringer brød. 

 REFERAT LN/02.07.2019 

 

  



 

12 
 

Samrådsmøde Bislev.dk d. 11.03.2019 
 

 Til stede Aktivitetshuset (Kim), Seniorklub (Else S), Borgerforening (Ulrik), Idrætsforening 
(Casper), Skole/børnehave (Christina), FDF (Lisbeth), formand (Hans), kasserer 
(Mona) 

 Meldt afbud Menighedsråd 

 Udeblevet Vandværk 

 

1 Siden sidst Ny landdistriktspolitik i Aalborg Kommune 
Hans og Lisbeth deltog i kick-off-arrangement i Gigantium. 
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen gav håb om tilflytning til landsbyer: 

- Målgruppe: unge familier inden første barns skolestart 
- Betydningsfuldt: hverdagen og hverdagens forhold, boligudbud og 

service, geografi, infrastruktur, samarbejde, foreningsliv og 
aktiviteter 

- www.fremforsk.dk 
Hvad skal vi ”brande” os på? Hvordan gør vi reklame for os selv? 

Lokke tilflyttere med den historie, de gerne selv vil have 😊 
Gerne deltagelse i workshops:  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Skole/Børnehave 
Ønske om flisegang fra nye p-pladser til fortov. 
Dialog med Aalborg Kommune vedr. skolebustransporten. 
 

Borgerforening 
4000 kr. brugt på skift af julebelysningskæder. Overvejer stort juletræ i 
Høygaardsparken. 
Nogle arrangementer med rabat for medlemmer. 
 

Idrætsforening 
Der arbejdes på herrefodbold og børnegymnastik. 
Vedr. separatkloakering afsøges muligheder for økonomisk støtte. 
 
FDF 
14 børn. 
Til sommer uvished om fremtidig kredsleder og formand. 

http://www.fremforsk.dk/
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Aktivitetshus 
Undersøger også vedr. separatkloakering. 
 

Seniorklub 
Vellykket højskoledag. 
 
Adventsarrangement 
Fin fin. 
Opmærksomhed på ansvar for/tænding af det store juletræ ved skolen. 
 
Julefrokost 
Hyggelig, men gerne også mindre dagsorden/program/meningsdrøftelse. 
Gentages næste år som nytårskur. 

2 Økonomi Kom ud af 2018 med godt 23.000 kr. på kontoen samt har plæneklipper som 
et aktiv. 
Åben By: Tilskud 21.000 kr. Udgifter 19.000 kr. Overskud 6940 kr. 
 
Samrådet får årligt 15.000 kr. af Aalborg Kommune: benyttes til at profilere 
Bislev og få ting til at ske. 
Folder og plakater til fælles gavn kan betales af samrådet. 
Plakater kan trykkes i Huset Hasseri.  
Åbent man-torsdag 12.00-19.30.  
Tlf. 99824500.  
Pris 100 kr./m2 ved streg farve og 200 kr./m2 ved fuld farve. 

3 Fælles kalender Gennemgås. 
Lisbeth ajourfører administrator-roller til kalender og facebook. 
 
Synliggøre aktivitet i foreninger og at vi er en aktiv landsby. 
Gerne mere promovering af Aktivitetshuset. 

4 Tæt på Bislev Uge 12 Lokalhistorie, højskoledag 
Ændret af Kurt, Nibe Avis til at omhandle gospelkoret.  
Hvem ønsker annoncen? 
Hans følger op. 
 
Uge 20 Byen, kirsebærtræer 
Tekst? 
Foto? 
Annonce? 
Hans følger op. 

5 Årshjul Vedligehold/arbejdsdag 
Affaldsindsamling og arbejdsdag 31/3. 
Gøremål prioriteres afhængig af fremmøde. 
Hvem kontakter personer på hjælperlisten? 

- Maling af småbørnssandkassen 
- Lugning i Høygårdsparken 
- Fjerne ting fra skoven bag børnehaven 
- Flisegang fra nye p-pladser til fortov 
- Omlægning fa fliser ved vandkunsten 
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- Udtyndning af buske ved søen mod mejeriet 
Skolens klatrestativ trænger maling. 
Der er observeret hundelort omkring søen mm. 
Senere søgning af støtte til vedligeholdelsesfrie planker til borde/bænke. 
Hvem spørger om mejeriet vil give hjælp/sponsorstøtte? 
Foreningers ansvarsområder: 
Borgerforening: området ved vandkunsten/broen 
Idrætsforeningen: Skt. Hans plads 
Aktivitetshuset: runde borde-bænkesæt og småbørnssandkasse 
FDF: bålstedet 
Seniorklubben: ? 
(Inspiration fra tirsdagsklubben i Gandrup, der vandt årets landdistriktspris) 
 
Fokus 2019 
Opfølgning på Bislev 2020: Ideer medbringes til næste møde. 
Byggegrunde?: Hans følger op via Peter Libak. 
Lejligheder i den gamle børnehave?: Ulrik forhører ved tømrermester. Hans 
kontaktperson til kommunen. 
Cykelsti?: Forhøre om interesse for at gøre indsats via facebook-opslag. 
Lisbeth og Christina følger op. 

6 Andet MIN Landsby 
App til kommunikation i landsbysamfund. 
Kim følger op om Aalborg Kommune er interesseret. 
 
Kan vi få mere liv i aktivitetshuset? 
I hverdagen? 
Afholdelse af kurser i aftenskoleregi kræver kun min. 5 deltagere og giver 
200 kr./time i lokaleleje-indtægt.  
 
Flere frivillige 
 I næste års folder tilføje: Vil du være 
frivillig i Bislev, så kontakt…. 
Billede til inspiration. 
 
Bedre info til borgerne 
Plastic i infoskilte skal udskiftes. Nye 
baggrundsplakater opsættes, 
foreningsoversigt på bagsiden. 
Billeder af foreningsrepræsentanter 
opsættes i infotavle ved cykelskur. 
Melde ud når der sker noget. 

7 Evt. 112-akuthjælperordning: Christina følger op. 
 
Facebookgruppe for borgere i Bislev By og omegn er etableret for 
kommunikation borgerne imellem. 

8 Næste møde Mandag 20/5 kl. 19 hos Lisbeth og Kim 
Christina medbringer brød. 

 REFERAT LN/15.03.2019 
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