Referat af Lokalrådsmøde nr. 20
Dato:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

ONSDAG den 6. december 2017, kl. 18.00 – ca. 22.00
Klubhuset.
Allan, Marianne, Kasper, Frank, Bente og Marie-Louise.
Thomas senere.
Henrik og Jesper.

1.

Referat nr. 19 godkendt.
Dog er der 3 præciseringer fra Rasmus (TMU):
Vedr:
1. Vestergade – Hvis de røde kantbaner ikke kan godkendes af ministeriet, så skal der være
ne plan B – som Rasmus har hørt så afstriber vi fortsat kantbanerne, de bliver i stedet
udført med stort asfalt i stedet for rødt.
2. Fortorv / sti til Elmesvinget på Vestergade, så afventer det politisk beslutning i 2018,
hvor det kommer på sammen med de øvrige trafiksikkerhedsprojekter.
3. ”resten af Østergade” – dvs. stykket fra kroen og ud til byskiltet: Denne del af projekt
byforskønnelse er endnu ikke bevilget og skal først politisk behandles. Der vil under alle
omstændigheder blive lagt nyt slidlag på efter kloakeringsarbejderne.

2.

MEGET kort status på:
a.
Kloakeringsprojekt 2017 + renovering Vestergade og Østergade
Der er intet at nævne, det kører sin gang. Kasper har bedt Rasmus om midlertidige
chikaner på Østergade også, og der skulle købes nogen hjem. Vestergade står og venter
på ministeriet, men skal gennemføres i 2018. Huller i Østergade går vi ud fra de har styr
på da de har sat reflekspæle om hullerne.
Thomas ringer til Rasmus for at få rykket chikanerne på Vestergade ud for hans indkørsel.
b. Projektet i skoven
Intet at nævne, Allan rykker John Mønsted for status på ansøgningen til miljøministeriet
inden jul, og melder tilbage om status til Lokalrådet.

c.
Projekt Byportaler
Er sat i produktion. Leveres tidlig forår 2018, hvor vi skal have en afsløringsevent.
Økonomien stemmer med de penge vi har stående til projektet.
Henning Appel afregner for hans projektudviklingsomkostninger på i alt kr. 20.000,- incl.
Moms i 2017 – regning sendes til Kasper og betales med de hertil afsatte penge til
Projektudvikling Byportaler, som var et Byzoneprojekt fra 2015. Bente laver regnskab på
de kr. 5.000,- som kunstnerne fik tilbage i 2015 og de nu 20.000,- til HA, samlet kr.
25.000,- incl. Moms, som bevillingen lød på og sender til forvaltningen herpå.

d. Projekt Baelum.dk
Intet nyt.
Udenfor referat – Hanne Førster har d.d. sendt et link til deres nye hjemmeside
www.blenstrupby.dk som de har fået lavet via klyngesamarbejdet incl. 4 års support –

samme mulighed skulle gælde for Bælum. Vi kan drøfte dette på næste møde – men kig
gerne på den inden
Skabelonen har de fået udleveret og Hanne har selv lagt data ind i den – det skulle være
rimeligt overkommeligt og ret så hurtig kan jeg forstå.

e. Muren i Vestergade
Den er blevet pudset, og så skal den have et lag maling til foråret.
Kasper tager kontakt til Berno (ØU) om brugen af muren inden jul.
3.

Økonomi status.
a.
Økonomioversigt v. Kasper (oplæg til regnskab til dato)
308.000 kr. Trækkes projekterne fra har vi rundt regnet 100.000 kr i disponible penge.
Kasper forestår regnskabsudarbejdelse og godkendelse hos revisor forinden
generalforsamling 2018. Skal laves så det kan præsenteres og udleveres ved mødet.
b. Udviklingsomkostninger til projekt byportaler (skal afklares 2017)
Er taget under pkt. 2c.

4.
Lastbiler, parkering og trafik.
Rasmus kan forespørges om muligheden for at sætte ”kun ærindekørsel” –skilte for lastbiler op
ved tilkørselsvejene til byen.
Parkering af lastbiler i byen, vi mener vi har to offentlige muligheder ved hallen og ved
foderstoffen.

5.
Parkering i Vestergade
Venter og ser tiden an, og holdningen er de stiplede streger, så der ikke er lukket helt af.

6.

Borgermøde/generalforsamling Lokalråd
a.
Fastsættelse af dato (februar 2018) og hvor
28. Februar klokken 19.00 i klubhuset.
Chris sørger for pølser og brød, øl og vand. ML
b. Hvem står for annoncering. (4 uger før i avis, facebook og opslag)
Henning Appel spørges om han vil lave opslag som pdf, til avis, plakater og opslag på
sociale medier. Bente.
Skal annonceres senest den 31. januar 2018.
c.
Opstillede (Allan, Henrik, Thomas og Jesper er på valg???)
Genvalg skal tages stilling til i forbindelse med næste møde. Henrik, Allan, Thomas og
Jesper.
Bente vil efter hun er valgt i byrådet trække sig– vil dog stadig være tæt kontaktperson til
det politiske og de igangværende arbejder sammen med TMU.

Mulige emner til nye kandidater – snak med folk og hav mulighederne med til næste
møde. Bed dem om at komme til generalforsamlingen.
d. Suppleanter + Revison
Tommy Sild Jensen og Poul Thøis.
Revisor: Erik Lassen er også på valg.
e. Opstilling af regnskab til godkendelse af nuværende revisor.
Kasper gør det.
7.

Dagplejesituationen (status og hvad skal der ske)

Bente har kontaktet Vibeke Lai og opstillet problematikken om manglerne


pt. kun er 2 gæstepladser i byen og at disse er på 5. pladserne
hos de 2 pågældende dagplejere.
 at den ene af disse pladser er optaget pr. 1. februar - hvorved
en af dagplejerne fast har 5 børn at 2 af vores 4 dagplejemødre er på seniorordning, som
betyder at de ikke må tage gæstebørn, og de jo har ekstra
feriedage.
Vi mener det er en kritisk situation for vores både nuværende og
kommende små borgere, som der bør kigges på snarest muligt.
Dette således der kan nås at tilvejebringes både de faste pladser, der skal være og
således at der er et vist antal gæstepladser til rådighed, således de små ikke skal rundt
til ene fremmede og forældrene køre langt herefter.
Vibeke Lei er vendt tilbage med orientering om at: vi har ret i problematikkerne, og
området har derfor også vores fokus ift. rekruttering af dagplejer efter årsskiftet / i
foråret. Det kommende Børne- og Familieudvalg vil bliver orienteret om situationen,
hvis der opstår udfordringer.
Vi følger sagen.
8.
Flygtningesituationen (status og hvad skal der ske)
Morten er blevet ringet op af en fra kommunen, om udlejning til flygtninge... Da hun ringede
tilbage dagen efter fik hun alle problematikkerne om at have dem herude.
Men vi er mættet, vi kan ikke skaffe flere kontaktfamilier. Vi vil have vellykket integration.
Der skal være balance i det, ellers vil vi ikke være med til det. Det er jo frivillig arbejdskraft.

9.

Næste Møde bliver onsdag den 24. Januar 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

10. Eventuelt
Varmeværket har søgt tilladelse til etablering af solcelleanlæg på grunden bag ved CF Nielsen.

Der er 3 unge drenge fra 8. klasse på Bælum Skole, der har spurgt om vi vil hjælpe dem med at få
en Parkourbane i byen, da de unge mangler et sted at være og udfordre sig, når der ikke lige
spilles fodbold.
De har peget på grunden varmeværket ejer, ned mod Vestergade.
Lokalrådet er meget positive til deres henvendelse og vil arbejde videre med det og dem herom.
Thomas og Kasper vil snakke med drengene og spørge varmeværket om mulighed for at etablere
en sådan bane her. Prisniveauet er ca. 200.000,- iflg. Allan – og der kunne være mulighed for at
søge byzonepuljen her i 2018 (april??) samt LAG midler osv. TS + KJ
Derudover sammen med en hyggelig julefrokost leveret af slagter stiller  :
Kirkesnak, Skolesnak, Markedsføring af byen, snak om åbenhed og sammenhold, Videoer som
Ulsted og Terndrup, informationer om arrangementer og andet på facebook contra aviser o.l.
Billedserier som i Blenstrup. At brande byen på en god måde indenfor de næste par år, når
sygehuset er klar osv. Osv. 

Punkter der afventer næste møde:
11. Børnehaven - flytning af inventar?
12. Legeplads ved nyt børneunivers?
13. Grønne arealer i byen – hvad er den overordnede plan?
14. Pladsen ved siden af SPAR + tanker til den nye grund v. gl. købmand.
15. Tavle ved købmanden til informationer
16. Vedligeholdet (gruppe der kunne have lyst til at bidrage til byens vedligehold – blomster,
tavler osv.)

