Referat fra Lokalrådsmøde nr. 12
Dato:
Sted:

8. sept. 2016 kl. 19.30 – 21.45
BSI’s klubhus

Deltagere: Marianne Pedersen, Per Nielsen, Kasper Kjær Jensen, Henning Appel, Bente Søgaard,
Thomas Korup Nielsen, Allan Rank, Henrik Bundgaard og Jesper Lunøe.
Gæst: Jesper Kyhn, SSP Konsulent
Ad 1

Dirigent blev Per

Ad 2

Referat fra lokalrådsmøde nr. 11 blev godkendt.

Ad 3 Jesper Kyhn præsenterede sig og fortalte om sit arbejde med unge i kommunen og specielt de
problemer, der er med en gruppe unge i Bælum. Har et samarbejde med bla. Bælum Skole (kontaktperson lærer
Helle Meisner) især med skolens lærere, som er tættest på eleverne. Fortalte om ca. 20 elever (16 – 20 år), der
ikke passer deres skole og pligter (fx produktionskolen), og de problemer det medfører. Flere hænger ud med øl
og knallerter. Flere er på 2.-3. år uden at have noget at tage sig til og det kræver ekstra indsats. Der er færre
midler til at arbejde med. Der mangler ungdomstilbud, fx ungdomsklub, så de har et sted at samles. Diskussion
om muligheder og om hvad LR kan gøre for at hjælpe. Vi kunne evt. bruge klubhuset som samlingssted og
tilbyde fx bordtennis. Måske knallertværksted, måske er knallerttiden passé. Flere talte dog for. Vi kan evt.
samarbejde med ungdomsskolen.
Marianne og Allan arbejder videre med opgaven, gerne med kontakt til skolen og ungdomsskolen.
Ad 4 Rebildlistens deltagelse i mødet er udsat til kommende møde. Vi ønsker at forberede emner vi vil drøfte
med dem + invitere flere politikere til at deltage på samme vis. Problematikken omkring vores unge kunne være
et emne til mødet, de manglende tilbud i Bælum, manglende busforbindelser, Bælums fremtid som et sted unge
familier ønsker at bosætte sig kræver dagtilbud.
Ad 5

Siden sidst ved Bente:
- Der er dialogmøde med kommunen den 27.10 kl. 19 i byrådssalen i Støvring.
- ØU har lavet om på bypuljens størrelse til lokalrådene, så det nu er 65.000 kr. årligt – mod 50.000 kr.
Der kan så søges af den resterende pulje på kr. 480.000,- på samme måde som sidste år.
- Niels fra kommunen har igangsat billeder og film af Bælum – se opdateret www.mangegodegrunde.dk
- Der kommer nye vejskilte ved købmanden
- Østre Skovvej asfalteres i slutningen af september
- Forsyningen øger indsatsen med 1 hold mere for at holde tidsplanen, som er slutningen af oktober
- Børneunivers – vi ved ikke noget konkret. Bente har rettet henvendelse til Vibeke Lei, afventer svar pt.
Der afventes pludseligt nye børnetal. Nye skitser igen. Der kommer måske ikke legeplads med?? Er det
noget Lokalrådet kan deltage i? Diskussion om for og imod nyt børneunivers. LR vil helst beholde vores
gl. bondegårdsbørnehave, men bygningerne er i ringe stand. Skal LR kæmpe for den? Kunne vi evt.
bruge vores ’Fitness’ projekt som en del af en legeplads? Snak om vi evt. skal bruge penge på prof.
fundraiser, delte meninger. Lokalrådet er enige om, at det er utroligt vigtigt at der bliver bygget nyt NU
eller igangsat gennemgribende renovering af bondegårdsbørnehaven NU – pengene er bevilget og det
er vigtigt for Byens fremtid!
- Tendens: Vil de unge gerne tilbage til Bælum? Flere forlydender herom – en positiv tendens der skal
forfølges.
- Der kommer postbutik i SPAR og postkassen fra Grønnegade flyttes dertil.

Ad 6 Fint møde før sommerferien med kontaktfamilierne. Per har rykket forskellige deltagere om, hvad der
efterfølgende er sket - og hvorfor ikke. Der er forslag om sygruppe, dyrkning af mindre jordstykke ved møllen,
Basar i Sognegården om 14 dage. Kun Frank Jeppesen er vendt tilbage, med tilbud om fodboldkontingentfrihed
for børn af asylfamilierne denne sæson. Nyt møde i starten af oktober.
Ad 7 Gruppen har fået tilbud hjem. Det er meget dyrt at etablere fitness anlægget, og 400.000 kr. er ikke
meget i den sammenhæng. For 100.000,- kan max. fås 3 redskaber. Allan vil søge Lokale- og anlægsfonden
m.fl.
Diskussion om placeringen af fitnessredskaber ved købmanden er den bedste. Flere ønsker dem flyttet til fx
Børneskoven i sammenhæng med fx bålhytte o.l. Allan og Kasper arbejder videre med fitness-projektet og om
det bevilgede beløb kan bruges til placering andre steder i byen.

Forslag om anvendelse af området ved siden af SPAR til fællesskab - fx med byggeri af flot bjælkehytte ( åben –
kun tag) med bord/bænke, så der er plads til fællesspisning og grill, et samlingssted for unge og ældre osv.
Området kunne desuden have hoppepude, beach volleybane, evt. 2-3 fitnessredskaber mv. Flere muligheder for
at søge midler, fx Byzonepuljen, Sund By projekt, LAG, Realdania mv. Bente arbejder videre med mulighederne
på pladsen ved siden af SPAR.
Vi bør have en gennemarbejdet og overordnet plan for ønskerne til begge områder (skoven og grunden ved
siden af SPAR) inden vi beslutter os. Støttebeløbet til fitnessredskaber skal bruges inden for 2 år.
Ad 8 Afslag på vores ansøgning hos Carlsbergfondet. Henning arbejder videre med andre muligheder. Vi
drøftede muligheden for at søge sponsorater.
Ad 9 Infokort er færdig og klar til at blive trykt på fx aluplade. Kan kommunen evt. være behjælpelig med
tryk/opsætning? Per undersøger mulighederne gennem John Mønsted. Forslag om evt. kommende interaktivt
kort.
Ad 10 Der arbejdes intenst med overordnede værdisæt mm til hjemmesiden. Det er svært at sammenkalde
gruppen. En større opgave end nogen havde forestillet os. Møde igen i uge 38.
Ad 11 Per har fået grønt lys fra Jens Knudsen til at få gjort noget ved muren i Vestergade. ØU’s kunsthold
kunne være en mulighed – de har tidligere haft muren under behandling. Henning spørger Berno.
Ad 12 Per fremlagde regnskabet, ingen større ændringer. Spørgsmål om faktura fra BK Nord om prisen for
udarbejdelse af infokortet, som var som aftalt til 4000 kr. Flere mente det var dyrt, LR har tidligere godkendt
beløbet.
Ad 13 Næste møde den 12. oktober k. 19.00 i klubhuset.
Ad 14 Boblberg.dk har sendt anmodning om, om vi kan medtage dem på baelum.dk. OK på det.
Punkter til næste møde:
• Møde med Rebildlisten
• Informationer fra kommunen
• Flygtninge i byen, v. Marianne & Per.
• Unges muligheder i byen, v. Marianne og Allan.
• Møde med politikere – emner til drøftelse.
• Børneuniverset.
• Projekt fitness / legeplads – v. Kasper & Allan
• Projekt ved siden af Spar, v. Bente
• Byportaler - Ved Henning & Bente
• Projekt infotavler - ved Per
• Projekt baelum.dk - ved Henning

Referat
Henning Appel

