Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. februar 2017
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte: Evald E. Jensen, Britt Mejer Christensen, Karina Nikkelsen, Anders Mikkelsen,
Karlo Thomsen og Jørgen Jensen.
Der var afbud fra Gitte Lassen.
Pkt. 1: Evaluering af julesøndagen.
Det overvejende synspunkt er, at dette arrangement har overlevet sig selv. Der havde
været ringe tilslutning til arrangementet d. 18. dec.
I den forbindelse kan det bemærkes, at bestyrelsen generelt finder for lidt opbakning og
for ringe forståelse for vort arbejde.
Julesøndagen tages op i forbindelse med mødet nævnt under pkt. 2.
Pkt. 2: Fastsættelse af møde for byens forretningsdrivende.
Mødet blev fastsat til tirsdag d. 28. februar kl. 19.00. Alle forretningsdrivende indbydes
uanset medlemskab af BHE. Der udarbejdes skriftlig indbydelse med dagsorden, og
denne afleveres personligt til de enkelte.
Pkt. 3: Fisketrappen og vandmiljøplanerne.
Der er pt. hos Hjørring Kommune igangsat et projekt for gennemførelse af Folketingets
vandmiljøplan, hvad angår Uggerby Å ved Bindslev Gl. Elværk. Her er der nedsat en
følgegruppe for åens interessenter, hvor BHE også er repræsenteret. Umiddelbart synes
det vanskeligt at undgå en nedlæggelse af Fisketrappen; men i BHE er der fortsat et
overvejende flertal for at forsøge at bevare trappen. Det er tanken, at kommunen på et
tidspunkt vil afholde et borgermøde om projektet.
Pkt. 4: Bindslevguiden 2017.
Arbejdet med guiden igangsættes, så den efter tidligere beslutning kan være tilgængelig
til påske. Det tiltagende problem med uddelingen i sommerhusområderne drøftedes. Årets
første uddelinger synes dog på plads. Der arbejdes videre på at finde en tilfredsstillende
ordning for uddelingen i højsommeren.
Pkt. 5: Fastsættelse af dato for generalforsamling.
Generalforsamlingen fastsattes til torsdag d. 23. marts kl.19.30.
Pkt. 6: Arrangement for erhvervsmedlemmer.
Der er i bestyrelsen enighed om, at det er væsentligt i særlig grad at have opmærksomhed
omkring foreningens erhvervsmedlemmer, da de i høj grad er det økonomiske fundament
for foreningens virke. Forskellige emner blev berørt, og punktet genoptages på næste
møde.
Pkt. 7: Eventuelt.
Intet.

