Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. april 2017
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte: Evald E. Jensen, Anders Mikkelsen, Karina Nikkelsen, Karlo Thomsen, Thorkild
Holt Nielsen, Teddy Borrisholt Sørensen og Jørgen Jensen.
Pkt. 1: Orientering fra Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalget består af Helle Jensen, Stine Bilstrup, Hanne Eskerod og Karlo
Thomsen.
Karlo Thomsen redegjorde for udvalgets drøftelser indtil nu. Musikken var på plads til de
første 3 lørdage. Natmarkedet vil være som Country-tema.
Bestyrelsen blev forespurgt om lodseddelsalg, og dette vedtoges.
Pkt. 2: Valg af personer til Borgerudvalget.
Borgerudvalget blev nedsat med Karina Nikkelsen, Teddy Borrisholt Sørensen, Carsten
Graver Nielsen og Jørgen Jensen.
Pkt. 3: Valg af repræsentant til kommunens fællesudvalg.
Karlo Thomsen blev valgt med Thorkild Holt Nielsen som suppleant..
Pkt. 4: Ansøgning om fortsat sponsorat for Smedegårdens bus.
Ældrecentrets nye leder havde ansøgt om fortsættelse af BHE.s sponsorat. Det vedtoges at
svare, at man fastholdt sidste års beslutning om, at det alene var engangsforeteelse.
Pkt. 5: Ansøgning om tilskud til SMS-hjertestarter.
Der forelå kun en forespørgsel til mødet.
Bestyrelsen fandt ikke, at der var midler i overskud til formålet. Hjertestarteren på
Bypladsen, der for størstedelens vedkommende var betalt af BHE, overdroges til SMSHjertestarter og anses som vort bidrag.
Pkt. 6: Fisketrappen. Hvad kan vi gøre?
Efter borgermødet d. 7. marts havde der været et møde i følgegruppen, og der ville ikke
blive afholdt flere, inden Forvaltningens oplæg til det politiske udvalg. Oplægget var
lovet fremsendt i god tid til følgegruppens medlemmer. Det besluttedes at tage kontakt til
det øverste politiske niveau, når oplægget var kendt.
Pkt. 7: Brugsret Nørrebro 5.
Et møde med flere kommunale embedsmænd havde givet grønt lys for, at de 50.000 kr.,
der af de tildelte matchningsmidler til ”Destination Bindslev” var bundet til reetablering
på Nørrebro 5 efter nedrivningen, kunne frigives her og nu.
Der var taget kontakt til ejeren om, at det tidligere forelagte notat om BHE.s brugsret over
det tilføjes en passus om oprettelse af nogle parkeringspladser.
Pkt. 8: Tilskud til 1. etape. Destination Bindslev.
På ovennævnte møde var også drøftet en opdeling af etape 1 i 1A og 1B grundet de
uafklarede forhold om Elværket og Fisketrappen, hvor 1A alene kom til at omfatte
strækningen fra anlægget og ud til omfartsvejen. Vi var blevet opfordret til at fremsende

beskrivelse af denne strækning og økonomien i det, og her var der ønsket
medfinansiering. Dette oplæg skulle så til politisk behandling.
Det besluttedes at lade et nærmere bestemt beløb fra BHE.s formue indgå som
medfinansiering.
Pkt. 9: Indkøb af boder.
På mødet med forretningsdrivende d. 28.-1. om aktiviteterne i 2017 havde det været
drøftet at indkøbe nogle mere faste boder til opstilling på Bypladsen. Der forelå brochurer
til dagens møde.
Økonomien er ikke umiddelbart til det store køb. Det forsøges at finde fonde, der kan
ansøges om midler til boder samt faste borde og bænke til Bypladsen.
Pkt. 10: Drøftelse af velkomstfolder.
På møde i Bindslev Dialogforum var der drøftet velkomstfolder, og nogle havde ment, at
den skulle være for det samlede skoledistrikt og dermed Landsbyklyngen Tannisbugt,
mens BHE var for en ren Bindslev-folder. Der tages kontakt for drøftelse med
førstnævnte, hvorefter der om muligt nedsættes en 2-3 mandsgruppe, der ud fra
holdninger på mødet arbejder videre med en evt. folder.
Pkt. 11: Eventuelt.
a. Regionalt temamøde om landsby og landbrugere hos LandboNord d. 3. maj.
b. Byvandring med arkitekter d. 3. maj under projekt landsbyklynge.
c. BHE.s årsøkonomi behandles på næste møde.
d. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 31. maj.

