Bestyrelsesmøde onsdag d. 31. maj 2017
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte: Evald E. Jensen, Anders Mikkelsen, Karina Nikkelsen, Karlo Thomsen, Teddy
Borrisholt Sørensen og Jørgen Jensen.
Der var afbud fra Thorkild Holt Nielsen.
Pkt. 1: Nørrebro 5.
Der forelå underskrevet endelig deklaration om brugsret, gældende til 1.-4. 2019 med
herefter ½ års opsigelse og med en ret til at etablere 5 parkeringspladser . Armerede
plasticplader nedlægges ved frivilligt arbejde.
Pkt. 2: Destination Bindslev.
Der forelå politisk godkendelse af at opdele etape 1 i etape 1a og 1b, og at hele det
bevilgede beløb af matchningsmidler kunne anvendes til etape 1a – strækningen fra byen
til omfartsvejen.
Det besluttedes at afvente den politiske beslutning om vandplansprojektet for
Fisketrappen og Bindslev Gl. Elværk. Først efter denne tages endelig beslutning om det
videre forløb.
Pkt. 3: Budgetgennemgang.
BHE.s kasserer havde udarbejdet et notat foranlediget af beslutningen på sidste møde.
Heraf fremgik forsigtighed og tilbageholdenhed omkring det kommende års økonomi.
Med baggrund i et rimeligt salg af lodder i sommerens lotteri ville der være 24.000 kr. til
musik og ligeledes 24.000 kr. til aktiviteter på årsbasis.
Det besluttedes ikke at afholde den traditionelle årsafslutning for bestyrelse med
ledsagere. Derimod påtænkes et arrangement for erhvervsmedlemmer med baggrund i
deres store betydning for foreningens økonomi.
Pkt. 4: Brugen af vort højttaleranlæg.
Der havde været nogle henvendelser om lån/leje af vort højttaleranlæg, og det havde også
været udlånt.
Det besluttedes, at det fremover kan lejes ud til medlemmer og foreninger i byen for en
leje på 400 kr. og mod at det opsættes og betjenes af de ag BHE udpegede personer.
Pkt. 5: Sommerens arrangementer.
Der blev fra såvel aktivitetsudvalg som borgerudvalg redegjort for det øjeblikkelige stade
for arrangementerne, og delmål i det videre forløb aftaltes.
Pkt. 6: Eventuelt.
a. Fremover sendes der faktura med ud til erhvervsmedlemmer i forbindelse med
opkrævning af kontingent.
b. Der indhentes tilbud på borde/bænkesæt til Bypladsen, hvorefter der søges fondsmidler
hertil.
c. Næste møde afholdes onsdag d. 16. august.

