Møde i Dialogforum tirsdag d. 13. marts 2018.
Mødet blev afholdt hos Cafe Tannisbugt.
Mødte:
Repræsentanter for Bindslev Skole, Bindslev Menighedsråd, Bindslev
Håndværkermuseum. Bindslev Sogns Egnssamling, Bindslev Gl. Elværk,
Skolebestyrelsen, BTI, Bindslev Harmonikatræf, Det Kreative Hus, Tannisbugthallen,
KFUM-spejderne, Aktivitetsudvalget v. Smedegården og Dagli` Brugsen.
Der var afbud fra Tannisbugt Jagtforening, BTI.s Venner og Børnehaven Solsikken
Fra BHE.s bestyrelse deltog Evald E. Jensen, Karina Nikkelsen, Teddy Borrisholt Sørensen og
Jørgen Jensen
Pkt. 1: Velkomst og præsentation.
BHE.s formand, Evald E. Jensen bød velkommen og gav en præsentation af de fremmødte.
Pkt. 2: Referat fra sidste møde.
Vedr. pkt. 2, Fisketrappen og Elværket: Borgmesteren havde haft indkaldt Følgegruppen
kort før jul, hvor det skriftligt udarbejdede materiale var blevet kastet over bord, og hvor man
ville begynde forfra med ny rådgiver. Siden var intet sket – før d.d., hvor Følgegruppen var
blevet indkaldt til møde d. 21. marts ved elværket.
Vedr. pkt. 4, Grøn Ordning: Der var indkommet 123 ansøgninger på tilsammen 22 mio. kr.!
De 4.2 mio. kr. var så alle blevet uddelt til projekter, der lå inden for de 4.5 km. s afstand fra
møllerne. Skønne spildte kræfter for mange andre!
Vedr. pkt. 7, Velkomstfolder: Folderen var lavet og på det nærmeste klar til at blive
udleveret.
Pkt. 3: Julesøndagen.
Efter drøftelser interessenterne imellem var der alligevel blevet afviklet julesøndag som
tidligere år, og arrangementet havde været en del bedre besøgt end de nærmest foregående år –
dog var det stadig ønskeligt med større deltagelse af børnefamilier.
Egnssamlingen havde været meget tilfredse, og der var her tegnet en del nye medlemmer.
BHE ville også deltage i år, såfremt arrangementet fortsat ønskedes afholdt.
Pkt. 4: Velkomst/modtagelse af nye borgere.
KFUM- spejderne havde haft henvendelse til flere af foreningerne om interessen for at være
med i et arrangement med fællesspisning, der bl.a. kunne have til formål at integrere nye
borgere af udenlandsk herkomst.
Fra skolen blev det oplyst, at man her havde 12 børn fra 9 familier af ikke-dansk nationalitet:
Syrien, Polen, Ukraine, Rumænien og Letland.
Skolen, Menighedsrådet, Kulturboksen og Dagli`Brugsen havde meldt tilbage om opbakning
til arrangementet, der skulle være åbent for alle.
Der vil blive en fællesspisningsaften d. 24. april ved Sognehuset.
Der var bred tilslutning til ideen, og andre interesserede kan melde tilbage til spejderne
(Anders) om at være med.
Pkt. 5: Problemer vedr. indkvartering ved DanaCup.

BTI havde været i skriftlig dialog med kommunen om de manglende bygningsmæssige tiltag
for godkendelse af skolen til indkvartering, uden at der hidtil var kommet nogen løsning ud af
det.
Der arbejdes på at konkretisere en løsning, men det er sværere end som så, og desuden er der
heller ikke sikkerhed for indkvartering, uanset løsningen findes.
Indkvartering har meget stor økonomisk betydning for BTI.
Pkt. 6: Ændret struktur for kommunens samarbejde med Landsbyforum.
Der blev orienteret om byrådets beslutning om den fremtidige organisering af samarbejdet
med et specielt § 17, stk. 4 udvalg, hvor Landsbyforums formand er medlem, og hvor udvalget
så 2-3 gange årligt vil holde møde med Landsbyforum.
Pkt. 7: Bindslevs fremtidige repræsentation i Landsbyforum.
Valget skulle egentlig have været meldt ind pr. 1. februar, men pga. en større udskiftning i
BHE.s bestyrelse ved den kommende generalforsamling var det blevet overladt til den nye
bestyrelse at finde Bindslevs fremtidige repræsentant.
Pkt. 8: Orientering fra foreninger og institutioner.
Skolebestyrelsen: Der skal være skolebestyrelsesvalg til en ny 4-års periode inden
sommerferien.
Kulturboksen: Har fået opsat 3 infoskærme med en ud til gaden og 2 inde i bygningen. De
kan frit benyttes til alle former for meddelelser og reklamer. Henvendelse om optagelse sendes
til Anita på glarkrog@gmail.com. Det skal blot være en pdf-fil.
Dagli`Brugsen: Der er årsmøde d. 7. april.
Tannisbugthallen: Nyt tag skal være lagt på inden harmonikatræffet. Der arbejdes pt. på at
oprette sponsorstøtte til en byggekredit på 500.000 kr.
Halinspektøren havde været sygemeldt i en længere periode, og der var nu indgået en frivillig
fratrædelsesaftale. Stillingsopslag vil blive foretaget.
BTI: Der var problemer med pt. kun 2-3 personer i en ”haltende” bestyrelse.
Der havde været et orienterende møde om e-sport, hvor ca. 20 var mødt frem.
Bindslev Skole: Der er trivselsaften med fællesspisning d. 22. marts.
Efter en lidt træg start skred byggeriet nogenlunde planmæssigt frem, og flere dele var
færdige, bl.a. lærernes område og musikafdelingen.
Naturligvis havde det medført problemer, men såvel personale, elever og forældre havde været
særdeles forstående over for situationen og også håndværkerne havde vist forståelse i forhold
til elever og personale.
KFUM-spejderne: Som noget nyt ville man forsøge med familiespejder for de mindste børn
fra bh-klassen og nedefter, da man ikke havde mulighed for at tage disse ind i det almindelige
spejderarbejde.
Bindslev Egnssamling: Der bliver større og større opmærksomhed om foreningens virke.
Der arbejdes intenst på at få bogen om Bindslevs forretninger færdig inden årets udgang.
Bindslev Harmonikatræf: Sidste års træf var også kommet ud med underskud, og bliver det
også tilfældet i år, er det slut med arrangementet.
Der vil i år blive opstillet et telt mindre, hvilket vil give en besparelse på 60.000 kr.
Kandis- aftenen vil blive afløst af en country & western- aften, hvor man efter sigende har fået
lidt af et scoop med engagementet af færingen Hallur Joensen. Der blev kraftigt opfordret til at
byen bakker op om dette!
På nuværende tidspunkt er der øget tilmelding til campingpladsen.

Menighedsrådet: Minikonfirmandundervisningen er begyndt, og 34 er hidtil mødt frem – der
er 40 børn i den årgang. Der er i år 17 konfirmander.
Kommende arrangementer: 18. marts: Udflugt til Folkekirkens Hus i Aalborg. 29. marts
(Skærtorsdag): Aftensgudstjeneste med efterfølgende spisning. 15. april: Rock-koncert.
17. juni: Friluftsgudstjeneste.
Det Kreative Hus: Der er arrangeret forskellige kurser, og man har deltaget i messer m.v.
flere forskellige steder. Der har i 2017 været en udflugt til Samsø.
Bindslev Håndværkermuseum: Restaureringsarbejde pågår stadig. Der er
repræsentantskabsmøde d. 25. april. Der blev redegjort for en større problematik vedr.
bestyrelsen som ”reelle ejere” med registrering ved flere offentlige myndigheder, bl.a.
Erhvervsstyrelsen. Det har sat store spørgsmål i gang om bestyrelsesansvar.
Aktivitetsudvalget v. Smedegården: Faste onsdagsarrangementer og forskellige fester.
Renovering af centrets køkken havde givet visse problemer.
Guiden over indeværende sæsons omfattende arrangementer uddeltes.
Bindslev Gl. Elværk: Der er tilbageholdt åndedræt over den uvisse fremtid. Skulle det værste
ske, er man rede til at få erstatning ud af systemet, og ønsket om at give byen noget tilbage på
et tidspunkt er der stadig.
Det sidste halve år har med den megen nedbør været særdeles godt.
Der var rekordbesøg i 2017, og det tegner til det samme i indeværende år. Der er allerede nu
henvendelser om besøg fra store dele af landet.
BHE: Der er med Nordjyske Bank aftalt et sponsorarrangement for BHE.s
erhvervsmedlemmer søndag d. 15. april i bankens lokaler i Hjørring med efterfølgende
overværelse af 1. divisionskampen Vendsyssel – Vejle på Hjørring Stadion.
Generalforsamling afholdes d. 21. marts, hvor der vil ske store ændringer i bestyrelsen.
BTI.s Venner: Banko-spillet vil blive afviklet søndag d. 25. marts.
Tannisbugt Jagtforening: Foreningens program og aktiviteter kan ses på
www.tannisbugtjagtforening.dk.
Pkt. 9: Fastsættelse af dato for efterårets møde.
Mødet blev fastsat til onsdag d. 10. oktober.
Pkt. 10: Eventuelt.
Der blev rejst et spørgsmål om omfanget af den nye persondatalov, men ingen havde større
kendskab til den.

