Møde i Dialogforum tirsdag d. 21. oktober 2014.
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte: Repræsentanter for Menighedsrådet, Bindslev Harmonikatræf, BTI.s Venner, Det Kreative
Hus, Børnehaven Solsikken, BTI, Bindslev Håndværkermuseum, Bindslev Gl. Elværk,
Tannisbugthallen, Bindslev Sogns Egnssamling, Bindslev Skole, Brugerrådet v. Smedegården og
Bindslev Skoles Trivselsråd.
Fra BHE.s bestyrelse deltog Evald E. Jensen, Karina Nikkelsen og Jørgen Jensen.
Der var afbud fra Fristedet.
BHE.s formand, Evald E. Jensen bød velkommen til de 23 fremmødte repræsentanter og hvor han
samtidig takkede for den som vanligt store opbakning. Han præsenterede efterfølgende de tilmeldte.
Pkt. 1: Opfølgning på referatet fra forårets møde.
Store dele af sidste mødes dagsorden gik igen på det aktuelle møde. Der var ikke væsentlige
bemærkninger til den øvrige del af referatet.
Pkt. 2: Fortsat drøftelse omkring landsbypedel.
Kun Bindslev Harmonikatræf havde meldt positivt tilbage efter sidste møde. Muligvis kunne der
være mulighed for at komme ind under det, der arbejdes med i Tversted for Tuen, Uggerby og
Tversted med et begrænset antal timer.
På baggrund af meldinger fra flere af de tilstedeværende om behov/ønske om benyttelse af
ordningen, besluttedes det, at der dels meldes tilbage på joergen.j@nrdc.dk inden 1. febr. 2015 om
evt. forbrug af timer, og dels at BHE.s bestyrelse revurderer en ordning.
Punktet genoptages herefter på forårets møde.
Pkt. 3: Lokal struktur for daginstitution og skole.
Evald E. Jensen orienterede om forløbet siden sidste møde, hvor der i april havde været afholdt
individuelle møder med henholdsvis Børnehaven Solsikken og valgte forældrerepræsentanter for
Bindslev Skole samt møde med repræsentanter for Bindslev Skole, Børnehaven Solsikken og fra
Tversted, og hvor formand for Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget Daniel Rugholm ligeledes
havde deltaget.
Desuden om 2 efterfølgende møder med bestyrelse og personale fra Solsikken, hvor Daniel
Rugholm og skolechef Carsten Poulsen havde været til stede.
Her havde der været positive tilkendegivelser om overgang til et fælles børnecenter på Bindslev
Skole for vuggestue, børnehave og skole for 0.-6. klasse. Børnehavens bestyrelse træffer i nær
fremtid beslutning om dens eventuelle overgang fra selvstændig institution til kommunal.
Der var stor opbakning til det foretagne, ligesom skolens repræsentanter fortalte om de tiltag, der
gøres, bl.a. af mange forældre for at gøre skolen så pæn og attraktiv som muligt.
BHE opfordredes kraftigt til fortsat at arbejde med sagen.
Pkt. 4: Hjertestarter i midtbyen.
Evald E. Jensen orienterede om BHE.s indkøb af hjertestarter placeret på bypladsen. 4 personer, alle
med arbejde i midtbyen har foreløbig givet tilsagn om at lade sig uddanne som kontaktpersoner i
tilfælde af evt. benyttelse af starteren. Muligheden for fælleskøring af kontaktpersoner for
Tannisbugthallens hjertestarter og BHE.s undersøges.

Pkt. 5: Projekt ”Destination Bindslev”.
Arne Povlsen og Jørgen Jensen orienterede om projektet, hvor der med bistand af 2 medarbejdere
fra Hjørring Kommunes Plan & Udvikling var sendt ansøgning til kommunen om 50.000 kr. til
udarbejdelse af endeligt projekt. Ansøgningen var godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde
d. 13. august.
Forskellige synspunkter omkring muligheder for udbredelse af lokalbefolkningens kendskab til
projektet og muligheder for deltagelse i projektfasen bragtes på bane. Den hidtidige arbejdsgruppe
(Elværket og BHE) samler trådene, hvorefter det sandsynlige vil være et offentligt møde om
projektet.
Pkt. 6: Drøftelse af eventuelt fællesarrangement i 2015 (Bindslev Håndværkermuseum).
Bindslev Håndværkermuseum orienterede om i samarbejde med Egnssamlingen at afholde et
fællesarrangement til sommer meget gerne med andre involverede – des flere, des bedre. Et tiltag,
der i bedste fald kunne blive hele byens arrangement. Juni måned, inden de mange øvrige
sommeraktiviteter går i gang, kunne være et godt tidspunkt.
Overvejelse om eventuel deltagelse sker nu i de enkeltes bagland – tilbagemelding kan allerede
foretages nu – og punktet genoptages på forårets møde.
Pkt. 7: Koordinering af vinterens arrangementer.
Efterhånden var der opnået en vis løbende koordinering via BHE.s hjemmeside.
Nye arrangementer blev meldt ud:
Egnssamlingen: Åbent Hus lørdag d. 8. nov. Kl. 14-16.
Det Kreative Hus: Julestue lørdag d. 6. dec.
BHE: Adventsfest for pensionister tirsdag d. 2. dec. Gæst: Borgmester Arne Boelt over emnet: Fra
vugge til borgmester.
BHE foretager indkaldelse til møde med BTI.s Venner og Menighedsrådet om afviklingen af
julesøndagen d. 21. december.
Juletræet i Sognehuset opstilles af BTI.s Venner allerede d. 13. dec. af hensyn til andet
julearrangement for børn.
Pkt. 8: Fastsættelse af møde for foråret 2015.
Forårets møde fastsattes til kl. 19.30 onsdag d. 8. april 2015.
Pkt. 9: Eventuelt.
a. Fremover dagsordensættes et punkt, hvor de enkelte foreninger og institutioner kan berette om,
hvad der rører sig hos dem.
b. Fra skolens trivselsudvalg var der opfordring til foreningerne om at opstille boder til Bindslevaftenen, der afholdes ultimo februar.

