Referat fra Lokalrådsmøde nr. 15
Dato:
Sted:

17. Januar 2017
BSI’s klubhus

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

Dirigent blev Kasper.

Ad 2

Konstituering:
Formand: Bente Søgaard.
Næstformand: Allan Rank.
Kasserer: Kasper Kjær Jensen.
Sekretær: Marie-Louise Melgaard Nielsen.

Ad 3

Referat fra lokalrådsmøde nr. 14 blev godkendt.

Ad 4

a. Børneuniverset.
Alle i Lokalrådet går stadig kraftigt ind for forslag 1. På borgermødet den 5. januar blev det bekræftet at
omkostningerne til forslag 2 ikke få indflydelse på det allerede afsatte beløb til forslag 1. Samtidig var det forlydende
på borgermødet at politikkerne ville lytte til befolkningen i byens ønske, ingen ytrede ønske om forslag2, og med de
nye prognoser ville der også være behov for forslag 1 (da dette kan rumme 10 børn mere end forslag 2).
Der var flertal for at tro det nok skulle ende ud med forslag1, og derfor afventes referat for Børne- og UngeUdvalgsmøde den1/2-17, for at der skal gøre yderligere inden og ved Byrådsmødet den 16/2-17, hvor den endelige
afgørelse træffes.
Der blev drøftet det issue at parkeringsplads og legeplads ikke er med i udlægningen af projektet, men også her
vurderet at vente med at gøre noget til et endeligt projekt er vedtaget.
b. Kunststofbanen.
Kunstgræsbanen i BSI er nu endelig godkendt i KFU (kultur og fritidsudvalget??) den 10/1-17.
Klubben, anlægsgruppen og økonomigruppen skal nu til at i gang med møder og planlægning for gennemførelsen.
De regner med den står færdig til efterår/vintersæsonen 2017/18.
Projektet er også blevet udvidet. Pia Bonde der er fundraiser (og forhåbentlig ansat på Klyngesamarbejdet)
anbefalede at lave projektet større for fundraising-beløb, så nu er der projekteret en overdækket tribune, oplyst
gangsti fra plejehjemmet og til øverste baner, da de ældre bruger løbebanen til en gåtur, samt oplyst gangsti fra
omklædningen til kunstbanen, hen langs tennisbanerne. Samlet projekt 3,7 mio.kr. (samt eget arbejde for 300.000kr)
c. Dagplejesituationen.
Dagplejesituationen i Bælum er ved at blive løst, dog kun med en enkelt dagplejer. Der er ikke noget meldt ud
officielt, men der er i gruppen viden om at dagplejekontoret har ansat Apollonie Vad Petrussen til at varetage jobbet.
d. Klyngesamarbejdet. Intet nyt siden sidst.
e. Ansøgningsrunde: Sundhed for pengene. Ansøgningen er sendt af sted, ellers intet nyt.
f. Møde med John Mønsted om Skoven. Venter på John Mønsted vender tilbage. Frank har talt med ham om
stierne i skoven.
Kommunen har godkendt at lave infotavlerne, så nu skal der tages stilling til hvad vi vil have med på dem af
informationer (senere møde).
Frank fortæller ydermere om succes historier fra rundvisninger i skoven og området omkring, folk udefra var
imponerede og ovenud begejstrede, og kom for at få guidet rundvisning. Han beretter om hold af 70-130 personer
han har guidet gennem skoven med anekdoter og små historier. Endvidere fortæller han at der har været et
arrangement, way back, i skoven under titlen ”Et døgn i skoven”, hvor der blev set på det hele, både oppe og nede.
Mulighederne er mange og disse drøftes også videre senere.
Frank ligger desuden inde med optegnelser af dyreliv, insekter og anden fauna i Sønder skoven. Der blev drøftet og
vendt om disse kunne bruges i vores ’markedsføring’ af skoven, evt. via QR-koder på infotavlerne. Tages op senere.
Konklusionen er at der skal ske noget, og der skal et møde mere med John Mønsted til, så Allan tager kontakt, samt
en der kan skrive/pressen.

g. Løst og fast.
Parkeringspladsen ved stationen skal muligvis sløjfes, den bliver ikke brugt.
Asfaltering: Der arbejdes på at de holder den oprindelige plan og fortsætter med Østergade, i stedet for at tage Skov
Huse vej ind imellem.
Fortovet ved ’muren’ omdiskuteres, da der er lavet grimme lappeløsninger med store mængder brosten, samt nye og
gamle sten.
Parkeringspladsen ved sparekassen, skal der ligges nye fliser, nu når de kommer forbi? Hvem ejer den?
Skovpavillionen trænger til nyt varmeanlæg, Olien dernede bliver stjålet. Der foreslås dem at få en energirådgiver
evt. fra Energinord ud at se på det, det han skal have er hurtigt tjent hjem på besparelsen. Og ellers er holdningen at
Borgerforeningen må varetage undersøgelser om hvad der skal ske. Der bliver oplyst at de er ved at ligge nyt gulv i
salonerne i pavillionen, samt i sætte nye skydedøre. Og så er ansøgninger velkomne.
Ungdomsskolen, tanker: der kunne foreslås at de lavede en rundvisning for os, så vi kan få et tættere samarbejde og
inddrage dem bedre i vores markedsføring. Den er et stort aktiv for vores by. De kunne producere en reklamefilm for
byen, men det er forsøgt fra byportalens side i to år, men de har takket nej begge gange. Frank vil tale med Berno om
evt. åbent hus arrangement.
Musikarrangement med Rasmus Nøhr. Mangler folk til at arrangere, men det kunne være en mulighed, men ikke NU.
Ad 5

a. Flygtninge i byen. Udover der er set dato-mad hos købmanden er der intet nyt (Marianne’s fravær).
b. Projektet i skoven. Kasper vil deltage i Borgerforeningens generalforsamling den 24/2-2017 og lufte
forslaget der og høre hvad interessen er for det. Ellers intet nyt.
c. Byportaler. Der er drøftet en del om man skal bruge lokalrådets midler på at få rejst en, bare en, af de
tre byportaler, så at man går langsomt frem, når nu det ikke har været til at hente helt så mange penge
hjem. Der vil på næste lokalrådsmøde blive holdt afstemning herom. Der ønskes en liste fra Henning
Appel om hvilke fonde han har søgt?
d. Baelum.dk Intet nyt siden sidst. Allan rykker for info og holder fast i tovene.
e. Muren på Vestergade. Der har været en murer på besøg for at se om muren kunne sandblæses, dog
ligger der intet tilbud endnu. Ejeren er i orden med brugen af den (dog ingen skriftlig aftale endnu).
f.

Unges muligheder i byen. Intet nyt.

Ad 6 Økonomi. Der ønskes en ny og mere specifik ansøgning fra Diana og Elisabeth. Den er lidt flyvende men en
god gerning de gør, og et godt initiativ, derfor skal de have en chance til.
Ad 7 Planlægning af det kommende arbejde i lokalrådet. Der stilles ønske om at dagsordenen bliver kortere,
lukket tale, ikke alt det snak, kort og kontant.
Ad 8

Næste møde. Sættes til 28/3-2017 kl. 19.00 i BSI’s Klubhus.

Ad 9 Eventuelt. Den gamle købmand, den skal gøres attraktiv at købe. Her foreslås om nedrivningspuljen kan stå
for nedrivningen, så den sælges som ren byggegrund.
Pølsepladsen skal med ind under gennemgang af projekt ’byens kloak og asfalt’. Kasper, Jesper og Thomas tager på
byvandring for at finde fejl og mangler, der skal rettes op på og tager billeder til dokumentation.
Referant
Marie-Louise Melgaard Nielsen

