Referat fra ordinært borgermøde/generalforsamling i Bælum Lokalråd
Dato: 10. februar 2016 kl. 19.00
Sted: BSI’s klubhus

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Forslag til planer for det kommende år
5. Valg af rådsmedlemmer iht. vedtægterne
6. Valg af 3 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Ad pkt. 1.
Dirigent blev Henrik Christensen.
Ad pkt. 2
Formand Bente Søgaard aflagde rådets beretning vha. powerpoint præsentation.
Der har gennem rådets 1. år været afholdt 10 møder (9 ordinære og 1 ekstraordinært), og alle
10 møder blev gennemgået hver for sig. Se vedlagte pdf af præsentationen, som viser, hvad
rådet har debatteret på de respektive møder.
Ad møde 3: Baelum.dk, byens egen hjemmeside, er under total fornyelse, og er pt i udbud –
forventes klar inden sommer. Foreningen Baelum.dk står bag arbejdet.
Ad møde 4: Der var aftalt møde med Teknik & Miljø Udvalget, som sammen med medlemmer
af lokalrådet gik en tur gennem byen, så alle ved selvsyn kunne se tilstanden af vores veje
generelt. Meget af lokalrådets arbejde i løbet af året har omhandlet problematikkerne omkring
asfaltarbejder generelt samt det forestående kloakeringsarbejde. Lokalrådet følger konstant op
på asfaltarbejderne, så byen ikke bliver syltet igen igen.
Ad møde 5: Byportaler er lokalrådets bud på, hvordan vi kan forskønne indgangene til Bælum
by. Byen har 3 hoved-indfaldsveje og der tænkes opsat 3 skulpturer, en ved hver indfaldsvej.
Der er taget kontakt til 2 kunstnere, og der er kommet udkast til udformning af portalerne. Det
bliver glaskunst, sat på stålsokler. Se forslagene visualiseret på side 12, 13 og 14. Der er indtil
videre aftalt og godkendt opsætning af portaler ved Elmesvinget og ved CF Nielsen. CF
Nielsen vil gerne være spopnsor for en del af metalarbejdet. Skulpturerne må ikke stå på
kommunal grund. Der blev fremvist et eksempel på ,hvordan glaskunsten kommer til at se ud.
Ad møde 7: Se forslag på slide 16 til, hvordan Vestergade kan se ud. Ikke det endelige forslag
men giver et fint indtryk.
Kommunens ingeniører har udarbejdet kortmateriale vedr. skulpturerne, og som viser, hvor
skulpturerne må stå. Se iøvrigt LR referater på baelum.dk, hvor al kortmateriale er
tilgængeligt. Vi mangler at kontakte en lodsejer.

Ad pkt. 3.
Kasserer Søren Jørgensen gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskab kan ses på slide 22.
Ad pkt. 4.
Se slide 20.
Kommentarer, forslag, ideer og spørgsmål fra salen:
- Skal alle pengene fra Byzonepuljen gå udelukkende til skulpturerne? Svaret med, at der
allerede nu er sponsor på en del af arbejdet, og at der skal søges fonde mv. Yderligere skal der
søges i restsummen fra Byzonepuljen, som er på 550.000 kr.
- Hærværk på skulpturer må være et problem? Svaret med, at vi ikke kan gardere os mod det,
men alle andre tilsvarende skulpturer i hele DK har ikke været udsat for hærværk. Skulpturerne
sidder iøvrigt højt oppe og er temmelig solide.
- Byen er generelt beskidt, det bør der gøres noget ved.
- Nye blomsterkummer kunne vedligeholdes af et fast hold, så de altid var flotte.
- Haverne langs vejene er lidet vedligeholdte, pynter ikke på byen. Hvad med om man hjælper
dem, hvis haver er værst, fx. gennem et pensionist-/efterlønnerhold?
- Når asfaltarbejdet/separeringen er i gang skal der tages hånd om evt. rotteplage, som vil søge
ind i rørene til boligerne. Rottespærringer skal tages med i aftalerne med kommunen.
- Rør til flagstænger skal være som nu, når vejene skal genopbygges.
- Nye, store huller i vejbelægning bla. i Østergade. TMU er klar over det og vil reparere dem,
men der sker ikke meget. Alle borgere opfordres til at ringe til TMU og klage.
- Affaldsindsamling i samarb. med Naturstyrelsen. Elise Pedersen og Henrik Bundgaard er
styregruppe. Tidspunkt er 17. april kl. 10 på torvet.
- Udbedring af legepladserne skal prioriteres, gerne flere legepladser, så er byen mere attraktiv
for tilflyttere. Legepladsen ved Pavillonen skal der gøres noget ved. Kommunen har gjort
noget, bla. flyttet rutsjebanen. Hvad med forsikring og vedligeholdelse af legepladserne.
- De nye cykelstier skal være brede nok til elscootere.
- Gerne kantsten op til cykelstien. Svaret med, at det er vejen ikke bred nok til. Cykelstierne
skal kunne bruges ved passage af fx 2 lastbiler. Kantsten kommer ved fortov. Der kommer en
glat brosten som adskillelse af vejbane og cykelsti.
- Den røde asfalt skal være gennemfarvet, ellers holder farven ikke.
- Rensning af Kildesøen, er vist ved at komme i gang.
- Nye basketkurve ved skolen, de er ødelagte/mangler. De tilhører Bælum Skole, så det er dem
der skal tage sig af det.
Ad pkt. 5.
Se slide 24. Lokalrådet foreslår et mindre råd end de 13, der har været 1. år. Der foreslås
således 9 medlemmer med 3 suppleanter.
De 4 medlemmer, som er på valg i år, vil gerne genopstille – og blev genvalg.
Det er følgende: Bente Søgaard, Kasper Jensen, Allan Rank og Marianne Pedersen.
Yderligere blev Per Nielsen, Jesper Spleth Lunøe, Thomas Korup Nielsen samt Henrik
Bundgaard valgt til lokalrådet. Sammen med Henning Appel, som er på valg næste år, bliver
det nye lokalråd således på 9 medlemmer.
Ad pkt. 6:
1. suppleant blev Carl Henrik Ulrichsen
2. suppleant blev Elise Pedersen
3. suppleant blev Poul Thøis Madsen

Ad pkt. 7:
Revisor blev Erik Lassen
Revisorsuppleant blev Michael Rapp
Ad pkt. 8:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt 9:
Marianne Pedersen og Per Nielsen har nedsat som en gruppe, der vil tage sig af ansøgning til
‘Sundhed for pengene’. Se slide 29.
Knud Christensen fra Bælum Varmeværk fremlagde planer for det kommende solfangeranlæg,
som kommer til at ligge bag CF Nielsen. Der er borgermøde om projektet den 18. februar.
Bestyrelsen konstituerede sig efter ordinære møde:
Formand: Bente Søgaard
Næstformand: Allan Rank
Kasserer: Per Nielsen
Sekretær: Henning Appel
Kasserer Per Nielsen får herefter fuldmagt til Bælum Lokalråds konto i Sparnord. Per Nielsen
kontakter Søren Jørgensen herom.

Der var ca. 50 borgere mødt op, inkl. dirigent og bestyrelse.
For referat 11.02.2016
Henning Appel
Sekretær

Underskrift

Dirigent: Henrik Christensen

