Referat fra ekstraordinært Lokalrådsmøde
Dato: 17. november 2015 kl. 19.00 - 21.30
Sted: BSI’s klubhus
Deltagere:
Marianne Riise, Arne Beck Hansen, Kasper Kjær Jensen, Henning Appel, Bente Søgaard,
Allan Rank
Fraværende med afbud: Nicolai Nieman, Klaus Jørn Soldam, Steffen Holmgren
Fraværende uden afbud: Søren Jørgensen, Frank Jeppesen
Dagsordenen var skolesituationen i Bakkehusene samt evt. vedtægtsændringer.
Bakkehusene:
Der har i den seneste uge været en del mailaktivitet i LR omkring skolesituationen efter
de 2 medieomtaler i Nordjyske.
Sagen drejer sig i al væsentlighed om de 4 scenarier, der er opstillet af et eksternt
konsulentfirma, og som koncentrerer sig om (forældede) målresultater og måske
kommende besparelser/lukninger i skolesystemet i Rebild Kommune. Sigtet kunne iflg.
konklusionerne i rapporten være, at der i stedet for 9 skoledistrikter skæres ned til 4 med
deraf følgende skolelukninger.
Bakkehusene nævnes som en af de mulige ‘tabere’ her, og scenarierne er alt fra lukning
til udfasning af udskolingen.
Vi er forundrede over, at LR ikke er orienteret om/inddraget i diverse møder herom, idet
vi står som kontaktled mellem kommune og byen. I et så væsentligt spørgsmål som
måske lukning af Bælum Skole bør LR være involveret fra starten og selvskrevne
mødedeltagere.
LR gennemgik de 2 medieomtaler med en del debat om bla. elevtal på Bælum / Blenstrup
/ Terndrup skoler. Udskolingen, skolens ledelse mv. blev også debatteret. Alle er enige
om, at grundlaget i Bælum er i orden og at der er sket store fremskridt det seneste år, og
at Bælum som bysamfund vil være ilde stedt uden en folkeskole. Marianne foreslog vi
senere tager kontakt til skolens bestyrelse og måske forældrene.
Der er udfærdiget en skrivelse til Rebild Kommunes Byråd, med vores undren,
bekymringer og seriøse opfordringer/input til de kommende drøftelser i kommunen.
Brevet kan ses vedhæftet dette referat. LR vil kæmpe alt der er muligt for vores skoles
fortsatte beståen, at Børneuniverset realiseres som planlagt og langt fremskredet, og for at
vores by kan fortsætte den positive udvikling, som også kommunen har en strategi for,
idet Bælum er udpeget til vækstby.

Brevets ordlyd blev gennemgået grundigt og tilrettet, og den endelige version udsendes
til alle LR medlemmer, suppleanter og revisorer, samt tillige til Henrik Christensen, som
repræsentant i byrådet, for evt. sidste kommentarer.
Det blev diskuteret hvorvidt brevet senere kunne komme i aviserne. Pt rundsendes brevet
til politikerne i første omgang, idet vi ikke ønsker selv at være med til at skabe en masse
kritisk omtale af skolens fremtid – det er pt. rigeligt det, der allerede har været fremme i
de 2 artikler. Vi afventer derfor byrådets respons.
Vigtige kommentarer til brevet skal være retur til sekretæren senest torsdag den 19.
november, idet brevet påtænkes sendt til byrødderne fredag den. 20. november.
Vi diskuterede fremgangsmåden vedr. brug af løbende mailkorrespondence i LR, hvilket
fx har været tilfældet i skoledebatten. Ikke alle medlemmer har mulighed for til dagligt at
deltage i debatten på denne måde, hvilket respekteres. Alle der kan og vil deltage med
input og holdninger opfordres dog dertil – og måden at kommunikere på anvendes
primært, hvis akutte sager nødvendiggør dette, som i sager som denne. Alle er enige om,
at der skal være et (evt. ekstraordinært) møde som evt. afslutning på disse større sager og
dermed størst mulighed for en bred fælles beslutning.
Vedtægter:
Der er lavet forskellige forslag til ændringer i vedtægterne og der var en generel debat om
hvorvidt der skal ændres på den nuværende ordlyd. Arne har lavet et forslag, hvori der
også indgår flere redaktionelle præciseringer, som med fordel tages med når kommende
vedtægtsændringer kommer på tale.
Diskussion om antal medlemmer i LR - det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen selv
kan bestemme antallet. Flere mener vi er for mange medlemmer og der foreslås følgelig
et medlemsantal på 7-9. Dog er det væsentligt at de 7-9 så er repræsenteret ved alle
møder. Debat om hvorvidt der skal være permanente medlemmer fra Borgerforeningens
og BSIs bestyrelser. Da LR skal bestå af valgte medlemmer, kan det ikke lade sig gøre,
men LR opfordrer repræsentanter fra de 2 foreninger til at stille op til valget i februar.
Flere mente at overordnet var der ikke noget i vedtægterne, der begrænser os i at anbefale
et andet antal – idet der står 5-13 medlemmer. Vi besluttede derfor indtil videre at arbejde
videre med den eksisterende udgave og ikke foreslå vedtægtsændringer. Emnet kan dog
nå at blive drøftet med de mange, som ikke var tilstede i aftenens møde, på mødet i
januar, hvor vi planlægger generalforsamlingen/borgermødet.

Formanden opfordrer til, at alle medlemmer, som af forskellige grunde ikke kan
deltage i møderne, sender afbud til formanden i god tid, så de fremmødte medlemmer
ikke venter forgæves.

For referat 18.11.2015
Henning Appel og Bente Søgaard
Bilag _ Brev til Rebild Kommunes Byråd.

