Dagsorden til Lokalrådsmøde nr. 21
Dato:

ONSDAG den 24. januar 2018, kl. 1900

Sted:

Klubhuset.

Deltagere: Bente, Thomas, Frank, Allan, Jesper, Kasper, Marianne og Marie-Louise.
Afbud: Henrik.
1.

Referat nr. 20 er godkendt.

2.

MEGET Kort status på:
a.
Byforskønnelsesprojekt (Vestergade og Østergade)
De røde kantbaner er strandet ved vejvæsnet, de har ikke fået den sendt videre
til vejdirektoratet/ministeriet. Derfor diskuteres igen om de er værd at vente på
eller om vi skal finde en anden løsning. Alternativet er at cykelbanerne alene
bliver med de stiplede linjer og ikke med rød asfalt. De røde plateauer og bløde
bump – bliver realiseret uanset hvad. .
Det skal sikres at der er indtænkt fodgængerfelt mellem plateauerne ved
Grønnegade og Skolegade – så skolepatruljen har deres overgang som nu.
Vi ønsker at Rasmus laver tegninger over hvad der er planen, så vi har noget at
forholde os til, også en tegning med røde/sorte baner. Bente tager kontakt til
Rasmus herom.
b.
Kloakeringsprojekt 2018
Planen er at gå videre med Skovhusevej. Savværksvej, Støberivej/Sandtoften,
Nørregade. Skovhusevej først pga. regnvand. De er gjort opmærksom på at
børnehaven flytter omkring sommerferien.
Østergade (resten) og den østlige del af byen venter til 2019-2020.
c.
Projektet i skoven
Intet nyt. Allan følger op inden næste møde.
d.
Projekt Byportaler
Byportalen til placering på hjørnet ved Elmesvinget er i produktion og forventes
færdig til montage og ”afsløring” til det tidlige forår. Vi planlægger at lave en
”happening” når det sker
e.
Projekt Baelum.dk
Eksemplet fra Blenstrup er fint – se www.blenstrupby.dk
Rebild Øst Klyngen har alle mulighed for at få en sådan platform kvit og drit og
med gratis service i 4 år – det er oplagt, den synes at rumme alt det vi i
lokalrådet ønsker – der er kalender, som kan koordineres med Klyngens og en

fin mulighed for at præsentere hele Bælum, vores foreninger, erhvervslivet,
naturen og så videre. Lokalrådet vil meget gerne videre og få en ny flot
hjemmeside op at stå til Bælum.
Allan tager kontakt til Henning & Peter og viser dem www.blenstrupby.dk og
siger til dem, at vi VIL VIDERE NU...
f.
Muren i Vestergade
Lister på så billederne kan hænge derpå, og så skal både de og muren males
hvid. Ungdomsskolen er i gang med malerier til den. Kasper har fat i kontakten
til ØU samt murens færdiggørelse.
3.

Økonomi status.
a.
Økonomioversigt v. Kasper.
Vi har modtaget årets bevilling på 65.000,- hvoraf de 10.000,- er til
administration. Pt. Er de ”frie midler” ca. 128.000kr.
Kasper afleverer regnskab til Erik og laver regneark til fremvisning på
generalforsamling.
Ansøgning fra BGF Spring og Parkourhold.
Afvises og henvises til ansøgning til erhvervssponsorer om.
Ansøgning fra den kommunale dagplejer, til brug i legestuen. Ca. 8.000 kr. Vi
godkender den, men med betingelser omkring ejerskab mv. Ansøgning
fremsendes til endelig godkendelse på næste møde.
b.
Byzonepuljen der er nedlagt. Vi får 65.000kr/år til lokalrådsarbejdet, og der
er ikke noget at søge om derudover.

4.
Grønne arealer i byen – hvad er den overordnede plan?
Udsættes til næste møde.
5.
Projekt Parcourbane, v. Kasper og Thomas
Beliggenhed, kunne ligge på skolens nye legeplads - så får alle får mest ud af brugen af
den.
Vi går til skolebestyrelsen og finder ud af hvor langt de er med legepladsen.
Der er møde om legepladsen og processen på skolen på mandag den 29. Januar 2017,
klokken 19-21.
Bente har snakket med Pia Bonde og formidlet kontakt til de 3 drenge herom.
6.

Børnehave
a.
Flytning af inventar
b.
Legeplads

Lokalrådet sætter vores lid til at Skolebestyrelsen har styr på det her, lyder til den
nye kontraktholder har hold i det.
7.
Tavle ved købmanden, ved Frank
11-13.000kr. Og placering skal vi have snak med købmanden/butikshusets bestyrelse
om placeringen. Frank vil gerne stå for tavlen og holde den opdateret med aktiviteter
og opslag der har med hele byen at gøre.
Hvad størrelse skal den have? Afklares på næste møde.
8.
Vedligeholdet (Etablering af gruppe der kunne have lyst til at hjælpe med
vedligeholdet?
Forslag om at etablere et hold af frivillige, måske seniorer der har lydt og tid til at
hjælpe med at holde byen pæn. Hvis der kan etableres et sådant hold, så kan lokalrådet
sponsere fx blomsterkummer med blomster mv. Forslaget tages op på det kommende
borgermøde.
9.
Planlægning af kommende borgermøde / Generalforsamling den 28. februar
2018 klokken 19.
a.
Status annoncering: Østhimmerland folkeblad: Bente.
Hænges op hos købmanden og hallen og ellers FB.
b.
Status forplejning. Chris har styr på det.
c.
Status kandidater / opstilling
Ud og hive lidt i folk... Formandsposten, hvem kunne være interesseret.
d.
Status regnskab – Kasper får det revideret hos Erik, og fremlægger det på
borgermødet.
e.
Beretningen laver Bente om hvad der er hændt os det sidste år. + emner til
drøftelse:
10. Dagplejesituationen, Bente kontaktede Vibeke Lai og fik den tilbagemeldning at
der blev slået et stillingsopslag op ultimo januar. Igen er det jo bare et halvt år forsent.
11. Flygningesituationen: Marianne deltager på møde med Rebild Kommune på
deres henvendelse. Hun opfordrer dagplejen og børnehaven til at deltage også.
12. Klyngesamarbejdet Rebild Øst - status og fremad.
Der er borgermøde 31.01.2018 klokken 19.00 i Siem Forsamlingshus.
1. del af klyngearbejdet er nu ved at være tilendebragt og bliver præsenteret og der
nedsættes arbejdsgrupper til det videre udviklingsarbejde. Der mangler virkelig folk

fra Bælum i arbejdet – de andre byer er væsentlig bedre repræsenteret. Tager det
op på borgermødet.

13. Næste Møde
Vi tager stilling til det konstituerende møde til generalforsamlingen.
14. Eventuelt
Ansøgning Sundhed for pengene er ansøgt af en gruppe: Charlotte Faber Madsen,
Maja Maria Andersen, Karina Lykke Andersen, Louise Kvist og Marianne Riise Pedersen.

