Referat fra Lokalrådsmøde nr. 14
Dato:
Sted:

15. dec. 2016 kl. 18.00 – 22.00
BSI’s klubhus

Deltagere: Marianne Pedersen, Kasper Kjær Jensen, Henning Appel, Bente Søgaard, Thomas Korup Nielsen (deltog fra
kl. 19), Henrik Bundgaard og Jesper Lunøe. Afbud fra: Allan Rank, Per Nielsen. Gæst: Henrik Christensen
Ad 1

Dirigent blev Marianne

Ad 2

Referat fra lokalrådsmøde nr. 13 blev godkendt.

Ad 3

a. Børneuniverset Bente berettede om situationen vedr. Børneuniverset. Der er tidligere rundsendt mails til
politikere og mødereferat med forvaltningen ved Vibeke Lei. Kort ridset op, så er der nu 2 forslag fremme, og hvor
forslag 2 bla. inddrager brug af lokaler på Bælum Skole; men forslag 2 har ingen fremtidsvisioner, bla. er der ikke lagt
de seneste børnetal til grund, og desuden bliver det til ren opbevaring af byens børn i et hjørne af skolen, ligesom
den plads, der i forvejen bruges i dag på skolen, inddrages. Forslaget anses for ubrugeligt og uden den midste vision
for byen, og det undres i den grad, hvorfor det ønskes gennemtrumfet af politikere og forvaltning, når det
oprindelige forslag 1 – som gik på en visionær løsning, med plads til lidt flere børn end der allerede er i dag, i
spændende rammer og med udvidelsesmuligheder - allerede var godkendt og klart til licitation ultimo 2015??
Alle i Lokalrådet går kraftigt ind for forslag 1. Der er brugt mange penge på udarbejdelsen de 2 forslag. Iflg. Henrik
Christensen bør omkostningerne til forslag 2 ikke få indflydelse på det allerede afsatte beløb til forslag 1. Længere
diskussion om forslagene, løsninger, holdninger mv. Vi blev enige om at tage Børneuniverset op på kommende
generalforsamling den 5. januar, og samtidigt indkalde borgere og politikere til Borgermøde om det.
Tak til Henrik for input.
b. Kunststofbanen til BSI er indeholdt i kommunens godkendte budget ligesom også Støvrings bane. Der har
været en del tilbageløb også på denne sag, pludselig var der fra politikerside udmeldinger om, at Bælum alligevel ikke
skulle med i denne omgang? BSI og Lokalrådet holder fast i, at pengene er en del af budgetforliget og at der er brugt
så utroligt megen tid på også at få dette projekt til at lykkes på et sagligt og velbearbejdet grundlag. BSI har desuden
taget initiativ til at lave en sponsorløsning, så indtægterne er garanteret, hvis der trods forventninger skulle vise sig
problemer. Projektet synes nu igen at skulle gennemføres i 2017, hvilket naturligvis er positivt, men temmelig
beklageligt, at der skal være så mange negative tilbageløb, når der nu er brugt så meget arbejde, når det er så langt
og når det allerede var en del af budgetforliget.
c. Dagplejesituationen i Bælum blev drøftet. Pt mangler byen fra januar 2017 1-2 dagplejere, og der er
allerede nu placeret bysbørn i fx Terndrup, hvilket ikke er holdbart. Også her har der været en del tummel –
forvaltningen meldte først ud, at de skulle finde pasning indenfor det nye skoledistrikt – hvilket senere er blevet
dementeret fra flere sider, herunder også vedtaget /pointeret på BUU, at pasning til de små skal tilbydes indenfor
det oprindelige skoledistrikt, og selvfølgelig i den by, man tilhører. Der menes nu at blive ansat 1-2 nye dagplejere i
Bælum, og børn som allerede nu er placeret udenfor byen, tilbydes igen plads lokalt. Det nye børneunivers (det
oprindelige forslag 1) indeholdt plads til en småbørnsgruppe (vuggestue) således der her kunne findes hjælp, hvis der
var akutte pasningsproblemer, hvilket jo er vigtigt for byens småbørnsforældre.
d. Klyngesamarbejdet. Det er nu en realitet, at projektet kan skydes i gang, idet det er bevilget af Realdania,
DGI, Lokale & Anlægsfonden. Kommunen vil også bidrage med ressourcer. Der var rigtig fin opbakning fra både vores
by og fra omegnsbyerne. Bente skal mødes med borgmesteren og Terndrup og Blenstrups tovholdere omkring den
egenfinanciering på 75.000,-, som var i alt til projektet. Vi arbejder for, at den andel, vi 3 byer skal bidrage med,
bliver ansøgt som et fællesprojekt i den frie del af den kommende byzonepulje. Mere info følger.
e. Fællesmøde med lokalrådene Bente berettede om fællesmødet med lokalrådene. Ikke stort udbytte fra
mødet, der manglede bla. tid til sparring mellem rådene, da der blev brugt for meget tid på ekstern indlægsholder.
f. Sundhed for pengene Ny runde til ”Sundhed for pengene” er igen udbudt. Vi genbruger ansøgningen fra
sidste år. God chance for at få de 65.000 kr, da vi ikke kom i betragtning tidligere.
g. Skoven Mere info følger, men der har været et fint møde med John Mønsted fra kommunen. Bykortene
er sat op flere steder i byen og nye kort til infotavlerne vil kommunen gerne lave for os, men de skal have
informationer fra os om, hvad der skal derpå. Vi har bla. fået ruterne målt op og indtegnet på kort – disse skal lige
verificeres af fx Frank Jeppesen - Vi skal have arbejdet videre med dette. Vi afventer svar på, om vi kan flytte det
planlagte fitsness-projekt fra grunden ved siden af købmanden til skoven. Ligeledes afventer vi svar på, om projektet
i skoven kan tillades, og om vi reelt set kan få lov at lave et projekt ved siden af SPAR, idet det pt. er en erhvervsgrund? Mere info følger, når John Mønsted vender tilbage.
h. Byzonepuljen. Der kommer en ny ansøgningsrunde til 2017 på ca. 480.000 kr., som vi vil lægge
ansøgninger ind på.

Ad 4

a. Flygtninge i byen Marianne berettede om seneste møde omkring vores flygtninge Der var ikke mange
mødt op til mødet. Der blev fremsat følgende forslag: 1. Haver, som flygtningene kan dyrke og have gavn
af. 2. Billige boliger. 3. Fritidsaktiviter til pigerne. 4. Idrætspas til børnene (gratis kontingent). 5. Datomad
– er her en mulighed i byen?
b. Projektet i skoven. Kasper har haft møde med firmaet Aktiv Leg, der laver naturlegepladser. Vi har fået
et tilbud på løsninger, bla. til skoven og til pladsen vest for købmanden. Kasper og Allan arbejder videre
med dem, da de virker meget kompetente. Der ønskes en skitse over muligheder og med hus/redskaber
mm indtegnet til projekterne – så der kan ansøges derpå. Mere info følger.
c. Byportaler. Henning har udarbejdet 3 nye ansøgninger, som er sendt til Spar Nord Fonden,
Nationalbankens Jubilæumsfond samt Sparekassen Hobro Fonden.
d. Infotavler er monterede. Se pkt. 3g.
e. Baelum.dk Forslag er sendt til den tyske CM virksomhed, og dialogen er nu i gang.
f. Muren i Vestergade. Henning har talt med Berno og med ØUs kunstlærer Mette, som er vældig
interesseret i at udsmykke væggen. Der er flere spændende muligheder, bla. kunne tænkes en
skulpturvæg med løbende udskiftninger. Muren skal dog istandsættes inden, og vi blev enige om at få
det gjort i vores regi. Kasper indhenter tilbud på renovering af væggen. ØU kan tidligst deltage i
udsmykning fra efteråret 2017, da foråret er besat allerede med gæstelærere mv. Og i øvrigt bliver det
sikkert først i foråret 2018, da kunstholdet er bedre ’klædt på’ efter 6 måneder på skolen.
Der skal laves en reel aftale med ejer af muren, inden der bruges midler derpå.
g. Unges muligheder i byen. Det bemærkes, at ungdomsskolen har afholdt store bagedyst i Bælum og
realiseret, at der i den grad mangler mulighed for vores unge til at kunne deltage andre steder grundet
manglende offentlige transportmuligheder. Ellers intet nyt.

Ad 5

Økonomi. Per har rundsendt regnskab.
Per sender regnskabet til vores revisorer Erik Lassen og Michael Rapp, som gør regnskabet klar til
generalforsamlingen.

Ad 6

Borgermøde og generalforsamling – 5. januar kl. 19.00 på Bælum Skole
a. Henning kontakter Søren Wormslev (dirigent)
b. Henning laver forslag til annonce og plakat. Thomas sørger for trykning af plakater – Kasper m.fl. sørger
for opsætning heraf i byen.
c. Pressen (Margit Siig, TV Nord?, lokalaviserne) – Bente kontakter.
d. Annoncering sendes til lokalaviserne – Henning står herfor.
e. Bente aftaler med skolen vedr. lån af lokale
f. Bente aftaler med Pia om indlæg
g. Bente sender indbydelse til politikerne og beder dem lave et meget kort indlæg fra hvert parti med
besvarelse af 2 spg:
a. Hvad er partiets holdning til Bælum Børneunivers (attraktive pasningsmuligheder eller
opbevaring)?
b. Hvad er partiets holdning til Bælums fremtid (udvikling eller afvikling)?
h. Kaffe og kage – Hvem tager dette??????
i. Skal vi bruge projektor – Ja Bente aftaler med skolen.

Næste møde er således generalforsamlingen den 5. januar.
Punkter til næste møde:
• Børneuniverset / opfølgning på Borgermødet - v. Bente
• Opfølgning på generalforsamling, konstituering mv. - v. Bente
• Informationer fra kommunen, herunder dagplejesituationen og kunststofbanen m.fl. - v. Bente
• Flygtninge i byen - v. Marianne og Per
• Projekt fitness / legeplads - v. Kasper & Allan
• Unges muligheder
• Muren i Vestergade – v. Kasper
• Projekt byportaler - v. Henning & Bente
• Projekt infotavler - v. Henning og Bente
• Projekt baelum.dk - v. Henning
Referat
Henning Appel

