Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. oktober 2014.
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte: Evald E. Jensen, Heidi Stenvei, Johnny Brink, Jørgen Jensen, Annette Jensen
(sekretær).
Der var afbud fra Britt Mejer Christensen og Karina Nikkelsen.
Pkt. 1: Drøftelse af brev af 3.-9. fra Klaus Kold vedr. ønske om et selvstændigt
aktivitetsudvalg under BHE.
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for et selvstændigt aktivitetsudvalg. Underudvalgene må
rent demokratisk være underlagt den til enhver tid valgte bestyrelse.
Fra et møde aftenen i forvejen indkaldt af Klaus Kold, Helle Jensen og Mette Abildgaard
havde bestyrelsen umiddelbart før sit møde modtaget et referat. På den baggrund
besluttedes det at udsende en mail til alle erhvervsmedlemmer med denne ordlyd:
Bestyrelsen for BHE-Bindslev har på bestyrelsesmøde d. 28.-10. 2014 behandlet
modtaget referat fra møde indkaldt af Klaus Kold, Helle Jensen og Mette
Abildgaard afholdt d. 27.10.
Sammenholdt med tidligere modtaget brev fra Klaus Kold af 3.-9. fastholder
bestyrelsen:
• at BHE ikke går ind for et selvstændigt aktivitetsudvalg
• at ølsalg sker hos de, der har fast bevilling
• at lodsedler sælges af frivillige uden betaling
Der indkaldes til medlemsmøde torsdag d. 20.-11. 2014 kl. 19.00 på Bindslev Hotel.
Dagsorden følger senere.
Pkt. 2: Planlægning af juleaktiviteter.
Juletræer indkøbes. 5 store træer til placering ved indfaldsvejene og ca. 60 stk. til
fordeling blandt medlemmerne og til bypladsen. Kommunen sørger for opstilling af byens
store træ.
Karina Nikkelsen og Jørgen Jensen indgår i udvalg for juleaktiviteterne. Der tages kontakt
til BTI.s Venner og Menighedsrådet for møde om afviklingen af julesøndagen.
Pkt. 3: Status for Børnecenter på Bindslev Skole.
Formanden opridsede kort det hidtidige mødeforløb og den meget positive modtagelse,
det havde fået på det nyligt afholdte møde i Bindslev Dialogforum. Børnehaven Solsikken
har lovet at melde endeligt tilbage om bestyrelsens og personalets stilling til forslaget.
Formanden vil herefter kontakte formanden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget,
forinden der tages stilling til det videre forløb.
Pkt. 4: Hjertestarter – kursus for kontaktpersoner.
Det aftalte kursus for kontaktpersonerne søges afholdt inden for den nærmeste fremtid. Muligheden
for fælleskøring af kontaktpersoner for Tannisbugthallens hjertestarter og BHE.s undersøges.
Pkt. 5: Revurdering af behovet for evt. landsbypedel.
På mødet i Bindslev Dialogforum syntes der at være større interesse herfor, end de
hidtidige tilbagemeldinger havde vist. På den baggrund var det blevet besluttet, at de

enkelte foreninger og institutioner skulle genoverveje deres stilling, hvorefter endelig
beslutning skulle tages på mødet til foråret.
Bestyrelsen besluttede at mødes med de frivillige arbejdshold og høre deres synspunkter
herom.
Pkt. 6: Eventuelt.
a. Næste møde afholdes fredag d. 5. december.
b. Årskalenderen uddeles af Nordjyske Distribution lørdag d. 6. december. Der har været
visse udskiftninger i de medvirkende firmaer og forretninger, og det har været nødvendigt
at tage enkelte ikke-medlemmer med.
c. Alternativ mulighed om infotavle bragtes i forslag.

