BHE.s beretning for 2017.
Det, der umiddelbart har fyldt mest for os i det forgangne år, har været hele problematikken
omkring Fisketrappen og Elværket, og det er langt fra afklaret.
Efter det særdeles velbesøgte borgermøde i Sognehuset i marts måned, hvor meningerne blev
trukket skarpt op, fortsatte møderne i den følgegruppe, kommunen havde nedsat. Nu med et ekstra
medlem fra såvel Elværket som BHE, og ejeren af Uggerby Kanofart kom også med som medlem.
Det betød, at miljø- og grønne organisationer blev mindre dominerende i synspunkterne.
22 august blev der afholdt møde på rådhuset. I mødet deltog Arne Boelt, Ole Ørnbøl, Andreas Duus
og fra BHE under tegnede. Her blev det besluttet at undersøge muligheden for udsættelse af
projektet.
Her endte det med, at kommunen anmodede om et års udsættelse af projektet hos Miljøstyrelsen, og
den fik man. Nu skal der være taget en beslutning senest til august.
I december havde borgmesteren indkaldt til et møde med følgegruppen, hvor også Teknisk Direktør
og såvel den afgående som nuværende udvalgsformand deltog. Mødet var helt klart et forsøg på og
en opfordring til at finde fælles fodslag til en løsning. Om det kommer, kan man ha` sine tvivl om.
Alt det hidtidige arbejde blev kastet over bord, og kommunen vil entrere med et nyt konsulentfirma
om en løsning. Siden har vi intet hørt, men det kommer vel. Vi vil i hvert fald stå fast på det, vi ved
sidste generalforsamling fik opbakning og bemyndigelse til: Fortsat at arbejde for Fisketrappens
bevarelse.

Arrangementerne
Torvedagene forløb i fint i vejr og var velbesøgte. Bortset fra lørdag i uge 30, hvor det regnede en
del og harmonikaspillerne opgav at spille. Et nyt tiltag var, at der ud over det traditionelle gratis
kaffebord til det første marked, som Jyske Bank i år var sponsor for, gik Dagli`Brugsen og Min
Købmand ind og arrangerede kaffeborde i uge 28 og 29, og det var tilsyneladende med til at trække
flere mennesker til disse dage.
I modsætning til tidligere blev samtlige 2000 lodsedler solgt, og det var sammen med spil på andevæddeløb med til, at torvemarkederne i år hvilede økonomisk i sig selv.
Natmarkedet blev desværre igen i år genereret af regnvejr. Det begyndte egentlig godt med stor
deltagelse i cykelløbet, men senere satte regnen så ind. Det er efterhånden nogle år siden, vi har haft
et vejr, der har holdt folk på pladsen til langt ud på aftenen – og natten. Det kunne vi bestemt godt
ønske os igen!
På grund af mindre og mindre tilslutning til julesøndagen havde vi egentlig i bestyrelsen – og i
øvrigt sammen med de forretningsdrivende - besluttet ikke at arrangere noget, men måske sætte
noget andet i stedet tidligere i julemåneden; men efter pres fra især Menighedsrådet blev det
besluttet alligevel at afholde den. Besøget var da også en del større end de nærmest foregående år,
og selv om der fortsat er behov for ændringer, bl.a. et ønske om at flere børnefamilier bakker op om
det, er det besluttet også at være med i år, hvis Menighedsrådet og BTI.s Venner fortsat ønsker
arrangementet.
Der dukkede så pludselig et andet arrangement op, idet vi fik en henvendelse fra P4 Nordjylland om
at sende morgenradio fra Bindslev en torsdag fra kl. 6 -10. Det var meldt ud som en ugentlig
udsendelsesrække fra flere byer i Nordjylland; men vi blev det eneste sted, man kom til at sende fra.

En senere udmelding gik på, at man ville bruge udsendelsen fra Bindslev til at evaluere på en
fortsættelse.
Det var pænt besøgt, og efter vores opfattelse var det en god måde at få sat fokus på vort område på.
Af de mere borgerrelaterede arrangementer blev friluftsgudstjenesten i år flyttet til Kirken, da man
fandt vejret lidt for usikkert om søndagen. Vi havde ganske vist stillet op om lørdagen, men det er
jo så noget, vi må tage med.
På Sct. Hans aften var det for andet år i træk regnvejr, men vejret taget i betragtning var der
alligevel pænt besøg. Måske skyldtes det også, at vi havde borgmesteren som båltaler. Også her vil
det være dejligt igen at opleve en rigtig god dansk sommeraften – specielt nu her i 18, hvor dagen
falder på en lørdag.
I beretningen sidste år var jeg inde på, at vi måske fremover måtte overveje adventsarrangementet
for pensionister. I den form, det afvikles, er det en ret bekostelig affære, og det har fra starten været
for noget af det beløb, vi fik fra Harmonikatræffet, og da der her har været underskud de senere år,
har vi måttet betale med vore øvrige midler. Vi besluttede dog at holde fast i det, og det var også i
år med god tilslutning på ca. 70 tilmeldte.

Øvrige projekter
Jeg oplyste i beretningen sidste år, at vi var bevilget 400.000 kr. fra kommunens matchningsmidler
til projektet Destination Bindslev. Her var de 50.000 kr. øremærket til retablering af grunden
Nørrebro 5. Dette beløb fik vi frigivet specielt til at gøre pladsen færdig, og samtidig fik vi lov til at
bruge de resterende 350.000 kr. alene på strækningen fra byen og ud til omfartsvejen mod, at vi selv
ydede midler. Denne strækning havde vi budgetteret til at koste 524.000 kr. ex. moms, og vi havde
også sat egenfinansiering på i ansøgningen.
Vi havde ganske vist også tilsagnet om 250.000 kr. fra ENV-Fonden, men dette beløb kunne ikke
indgå på denne strækning, da det var specielt bevilget til omgivelserne omkring Elværket.
Da muligheden så kom sidst på året, om at der var godt 4 mio. kr., der kunne søges af midlerne fra
Grøn Ordning – de såkaldte møllepenge – håbede vi her at kunne opnå hele restfinansieringen.
Vi var samtidig på det tidspunkt begyndt at tro på, at alt nok faldt i hak efter vores ønske ude ved
Elværket..Vi fik desværre ikke del i de såkaldte møllepenge.
For så vidt kunne vi på nuværende tidspunkt godt sætte yderligere gang i arbejdet med strækningen
ud til broen; men vi må nok indrømme, at vi alligevel træder temmelig meget vande i projektet. Den
væsentligste grund hertil er hele den uafklarede situation med Fisketrappen og Elværket. Den
animerer ikke ligefrem til energien!
Vi er for længst ude af projektet om det samlede børnecenter ved Bindslev Skole, men vi kan
alligevel godt tillade os at glædes over, at det nu vil stå der efter sommerferien.

Økonomi
Vi var ved årets begyndelse rimelig skeptisk omkring den fremtidige økonomi i og med, at der
tilsyneladende ikke mere var nogen lejeindtægt på Nørrebro 16; men bl.a. på grund af, at
sommerens arrangementer kom til at hvile i sig selv, viste skepsissen sig ubegrundet. Samtidig fik
vi mod årets slutning lejet en del af vore lokaler ud, idet vi rettede henvendelse til de nye ejere af
Barkholts Radio & TV. Her lykkes det at få dem til at flytte tilbage til Bindslev. Vi deles nu med
dem om lokalerne.
En meget stor forudsætning for vor økonomi er byens og omegnens erhvervsliv, der dels bidrager
med deres forholdsvis høje medlemskontingent, og dels med de mange annoncer i Bindslevguiden
og på vor årskalender. Det er derfor alfa og omega også fremover at styrke denne del af BHE.s
arbejde bl.a. i form af arrangementer for erhvervsmedlemmerne, så de føler, at de får noget igen.

Vi kommer ud af 2017 med et overskud på ca. 25.000,- kr.
Tak til bestyrelsen for jeres arbejde i det forløbne år. Tak til aktivitetsudvalgene for jeres indsat.
De mange frivillige hjælper fortjener en stor tak, uden jeres hjælp ville mange ting ikke kunne
lykkes.
Tak til vores mangeårige kasserer Kurt Holm Larsen for din indsat med bogholderiet.
Jeg erfarer med tilfredshed at du vil hjælpe en ny kasserer godt på vej.
En særlig tak til Jørgen Jensen for det kæmpe arbejde du har udført for BHE igennem de sidste 8 år.
Jeg er glad for at du stadig vil være klar med råd og vejledning til den nye bestyrelse.
Stor tak til Anette Jensen, du har jo været med hele tiden. På bestyrelsesmøderne har du altid siddet
på højre side, været min højrer hånd, haft styr på papirerne. Du har været en rigtig god sekretær,
sørget for at referaterne kom ud hurtigt og præcis. Men vi har jo haft en aftale om at stoppe
samtidig, og det er så nu. Jeg kommer til at savne de mange hyggelige møder vi har haft i mere ind
30 år..
På generalforsamlingen den 23. februar 1979, blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Handels og
Håndværkerforeningen, og var med i bestyrelsen indtil 1983, derefter en pause på to år.
Herefter var jeg med til at stifte Bindslev Erhvervsforening, der blev stiftet i 1985 og var i
bestyrelsen indtil Erhvervsforeningen blev sammenlagt med Borger, Handels og
Håndværkerforeningen. Den nye forening fik som bekendt navnet BHE, Borger, Handel og Erhverv
og blev stiftet 2006. Her lovede jeg at være Formand det første år, nu er gået tolv år.
Så efter 39 år med bestyrelsesarbejde, føler jeg nu at tiden er inde til at stoppe med bestyrelses
arbejdet i BHE.
Tak til alle jeg har samarbejdet med igennem de mange år.
Jeg vil slutte med at ønske den nye bestyrelse alt godt for fremtiden.
Evald E. Jensen.

