Referat fra Lokalrådsmøde nr. 16
Dato:
Sted:

28. Marts 2017
BSI’s klubhus

Deltagere: Kasper Kjær Jensen, Bente Søgaard, Henrik Bundgaard, Allan Rank, Jesper Lunøe, Marianne Pedersen og
Marie-Louise Melgaard Nielsen.
Afbud fra: Frank Jeppesen og Thomas Korup Nielsen.
Ad 1

Dirigent blev Henrik.

Ad 2

Referat fra lokalrådsmøde nr. 15 blev godkendt.

Ad 3 Siden sidst – nyt fra politkere, forvaltning og forsyning mv.
a. Børneuniverset.
Med stor glæde er det forslag nummer 1 der blev stemt for på byrådsmødet, altså at bygge helt ny. Så der blev kort
gennemgået de oplysninger vi havde:
- Byggeriet kommer i udbud forår 2017.
- Nedrivningen i sommerferie (hvor SFO’en alligevel er ferie lukket)
- Indflytning Marts 2018.
b. Kunststofbanen.
Tidsplanen følges, stadig med målet at stå færdig til vintersæsonen 2017/2018.
Henrik fortæller der var stormøde med kommunen 13/2-17, et udbytterigt møde, og udbudsmateriale er i gang.
c. Klyngesamarbejdet.
Der blev holdt borgermøde d. 23/2-17 i samlingssalen på Bælum skole med ca 60 deltagere fra alle de deltagende
byer. Et godt og energifyldt møde med masser af spændende ideer.
Der blev nedsat forskellige grupper og da Bælum Ikke var så rigt repræsenteret, så blev det valg til Bente til
styregruppen og Kasper og Thomas til erhvervs og turismegruppen.
Projektet vil nu blive skudt i gang og en masse data om borgerne, byerne og området vil blive lavet af DGI og L&A
Fonden, gennem projektet af 750.000,- der er dedikeret dertil.
Der vil løbende blive orienteret og indkaldt til flere borgermøder herom.
d. Flygtningesituationen i Bælum.
Marianne har snakket med en Lisa Bengtson fra Rebild Kommune angående mængden af flygtninge her i Bælum
samt derudover udfærdiget nogle relevante spørgsmål angående hjælp til oversættelse, forståelse olign. I form af
tolke, hvor mange flygninge og flygtningebørn vores by og institutioner kan blive ved at rumme. Marianne forsøger
at få et møde med Henrik Christensen søndag, og ellers er der enighed om at sende ’problemstillingen’ til alle
politikere. Dette er et forsøg på at skabe noget mere harmoni også for de ramte flygtninge, og evt. fremskaffe nogle
bedre forhold, både logistisk og økonomisk, for at kunne integrere de 42 flygtninge der nu bor i byen.
e. Kloakeringsprojekt 2017 + Byforskønnelse af Vestergade.
Det er planen at der i 2017 skal laves kloakker og ny asfalt på skovhusevej til børnehaven, Østergade + tilstødende
veje frem til banestien (cykelstien).
Der er kommet tilbagemelding fra Rasmus Bech Nielsen (Rebild Kommune) om at de røde cykelstier ikke bliver en
mulighed, da politiet ikke tillader det. Dette bliver diskuteret ganske kraftigt, og munder ud i, at de har budgetteret
med dem, de har selv sagt god for det, og det findes andre steder i landet, så vil vi også have det sådan. Derfor
indkalder Bente, Rasmus Bech Nielsen og politiet og evt. poltikere til et ekstra ordinært møde for at gennemgå dette.
Her må RBN så redegøre 100% for hvorfor vi ikke kan få de røde cykelstier (og brostenskanten hvor er den blevet af).
og hvilke forslag han har til alternativer.
Jesper og Allan ønsker fortsat at undersøge hvorfor der ikke kan laves hævede cykelstier, og evt. få den tunge trafik
ud af byen, hvis det er det der gør forskellen. En del drøftelse herom og lokalrådet besluttede at vi går 100% efter
den aftalte løsning og står sammen herom. Afventer nærmere information om møde.
Ved gennemgang og tilbagemelding til Cowi aftales der at fejl og mangler ved belægningen og områder omkring der
grundet arbejdet på Vestergades kloakering er beskadiget rettes op. Her er der specifikt tale om
- Cykelstien ved rensningsanlægget lappes, området omkring reetableres.
- Kloakafløb der er lige i indkørsler skiftes til skrå-model.
- Sten der er sukket rettes.

Dog er der to meter fortov der ikke er lagt, og det bliver de heller ikke for de var der heller ikke før der blev lagt ny
asfalt. Dette er på Vestergade/Smidievej, på vej til cykelstien ved rensningsanlægget, samme side.
Flagholderne tager Flag-’holdet’ sig selv af at få rettet op på.
Der mangler befæstiget cykel/gangsti fra Vestergade mod Elmesvinget – fx de ældre med rollator og folk med
barnevogne kan ikke komme dertil uden at skulle køre på vejen helt ud af byen. Tages op med kommunen.

Ad 4 Igangværende projekter, kort status:
a. Projektmidler til anvendelse og ansøgning – beslutning om hvad og hvor og hvordan
i. Skovens uderum.
Daværende status fra Kasper fremlagt på Borgerforeningens generalforsamling i februar, og der var positive
tilbagemeldinger.
Daværende er det samme som nuværende, dog er der ansøgningsfrist til byzonepuljen inden 3. april, og den ville
Allan skrive og sende.
Derudover foreslås det at Kommunen måske kunne presses ti l at ordne (og økonomisk stå for) planeringen osv. Af
området hvor fitness/uderummet skal etableres.
Kasper og Allan sørger for at fremsende det reviderede projekt med beskrivelse til lokalrådet og holde LR orienteret
herom.
ii.
Kunststofbanen og deres ansøgninger klarer sig selv.
iii.
Området ved siden af SPAR er hermed sat på hold indtil videre.
Af flere grunde, fitnessprojektet er flyttet til børneskoven og grunden er en erhvervsgrund og dermed til salg.
b.
Projekt byportaler sendes igen ind til byzonepuljen, det står Bente og Henning Appel for.
c.
Projekt Bælum.dk står stille, der er ingen der kan huske hvor lang tid denne hjemmeside har været under vejs.
Tovholdere er Peter Slot og Henning Appel.
d.
Kasper har fået en pris på sandblæsning og pudsning af muren og det bliver cirka. 13.-15.000 kr. og der er enighed
om at projektet skal sættes i gang for lokalrådets regning - Kasper sørger for dette.
Ad 5 Planlægning af ansøgninger til Byzonepuljen 2017
Klyngesamarbejdet er lavet og indsendt som en fællesansøgning mellem Terndrup, Blenstrup og Bælum på i alt
25.000,- som er det bidrag vi 3 byzonebyer skal bidrage med.
Projekt Byportaler er lavet, og Skoven/Uderummet tager Allan sig af.
Ad 6 Behandling af indkomne ansøgninger til LR.
Der er lavet en ny og fyldestgørende ansøgning fra BSI Håndbold Ungdomsafdeling, og den godkendes for 8900 kr.
redskaber til brug ved ’Leg med Bold’. Bente meddeler dette til ansøger som indkøber og fremsender faktura til
betaling af Lokalrådet.
Ad 7 Økonomi status
Pr. 28/3-17 ser økonomien således ud:
Indestående
237.219,08 kr.
Bundne beløb heraf:
Fitness/uderum
100.000,00 kr.
Byportaler
20.000,00 kr.
Muren
15.000,00 kr.
BSI Håndbold Ungdoms
9.000,00 kr.
Ad 8

Næste møde. Sættes til 8/6-2017 kl. 19.00 i BSI’s Klubhus.

Ad 9

Eventuelt.

Ansøgning fra Østhimmerlands Folkemusik afvises.
Referant
Marie-Louise Melgaard Nielsen

