Referat fra Lokalrådsmøde nr. 17
Dato:
Sted:

8. Juni 2017
BSI’s klubhus

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

Dirigent blev Jesper.

Ad 2

Referat fra lokalrådsmøde nr. 16 blev godkendt.

Ad 3 Siden sidst – status vedr. kommunalt samarbejde:
a. Bælum Børneunivers.
Efter licitationen er det oprindelige budget overskredet med 2,2 mio. og rygterne siger at grundet dette resultat af
licitationen vil byggeriet ikke gå i gang til sommer alligevel. Problematikken om den øgede udgift skal op på BUU den
16. juni 2017. Lokalrådet følger sagen tæt.
Tilføjet efter lokalrådsmøde (17.06.17): BUU har accepteret det nye budget og de 10 uger ekstra for levering, og
derfor kan nedrivning og byggeriet gå i gang med start efter deres næste møde 29/6-17, der er således aflevering af
byggeriet 15. juni 2018.
b. Kunstgræsbanen.
Tidsplanen følges, stadig med målet at stå færdig til vintersæsonen 2017/2018, som nu med sit officielle navn;
Østhimmerlands kunstgræsbane kan følges på Facebook i gruppen med samme navn.
Henrik fortæller at det er vægtet højt i opførelsen af projekt at der benyttes lokale underleverandører.
Der arbejdes også på at gøre en event ud af første spadestik i forbindelse med idrætsugen, muligvis i forbindelse med
et sponsorcykelløb og dette skulle løbe af stablen den 7/7-17.
c. Klyngesamarbejdet.
Henrik Christensen er gået med i borgerinvolveringsgruppen og Bente Søgaard i styregruppen.
Bente fortæller der er en god energi, godt humør og der nu arbejdes på at få det hele struktureret, så vi arbejder i
den samme retning efter at gøre vort område attraktivt og dermed sørge for vækst og livskvalitet for alle.
d. Flygtningesituationen i Bælum.
Marianne fortæller at der stadig mangler kontaktfamilier til nogle af vores sidst ankomne flygtninge. Der tales lidt om
transport til og fra Støvring, men intet endegyldigt.
Der er stablet et hjælpe arrangement på benene, dette foregår i menighedscentret lørdag d.17/6-17, hvor der vil
være en masse tøj, som de kan komme og hente af hvad de skal bruge. Tak for de fine indleveringer af tøj osv.
e. f. og g. Kloakeringsprojekt 2017 + Byforskønnelse af Vestergade + byforskønnelse af Østergade.
Med stor skepsis er håndteringen af byforskønnelsesprojektet gennemgået. Vi får nu de røde cykelbaner som ønsket
+ hævede plateauer + bump i rød asfalt. Der kommer smal stribe mellem rød og sort asfalt grundet cykelbanebredde.
Projektet skal nu i licitation og det forventes at blive væsentligt billigere end den afsatte 1 mio. idet brostenene er
udeladt. Der arbejdes i stedet på at sikre strækningen til Elmesvinget for gående, med rollator og barnevogne. Der
påtænkes fortorv til plejehjemmet og sti ind til den østlige ende af Elmesvinget.
Vi er i dialog med Rasmus TF omkring byforskønnelsen af Østergade i 2018, og han inviteres med til næste LR-møde.
Vi ønsker, at det skal være det samme stil som Vestergade og med sikring af de bløde trafikanter på den sidste
strækning ud til byskiltet mod Solbjerg.
Vi skal huske at tænke p-pladsen på Stationsvej med ind i planen, når vi snakker Østergade, for at vi får det rette ud
af den. Et tillægsspørgsmål til ham på næste møde; hvordan går det med trafikproblematikken Thoruphøjevej/
Terndrupvej?
Angående kloakeringen:
Det er bemærket at M&N er ved at grave huller igen i Vestergade, så noget er gået galt for dem.
Arkils arbejde på de nye strækninger synes at gå planmæssigt.
h. og i. Byportaler.
Byportalen til at stå ved bygrænsen på Vestergade ved Elmesvinget er sat i ordre. Leveres sidst på året.
Vi har fået udsat afslutningen af den første bevilling på 25.000,- som var givet til udvikling af byportalerne.

Den sidste del heraf er endnu ikke faktureret. Vi ønsker at alle 3 portaler kan komme op på sigt og sparer fortsat op/
søger fonde dertil.
j. Ansøgning om projektet i skoven.
Kasper fortæller at den er sendt ind til Naturstyrelsen. Kasper rykker for svar.
k. Projekt solfangere i Bælum.
Vi ser en stor problematik i at varmeværket ønsker at købe og ’beplante’ grunden bag foderstoffen med solfangere,
da det jo er fremtidig plan at jorden mellem nuværende børnehave og foderstoffen dog længst mod børnehaven skal
udliciteres til byggegrunde, og solfangere i baghaven intet sælger.
Det er umiddelbart sendt i høring, grunden er IKKE købt.
Vi vil invitere varmeværkets bestyrelse til et møde snarest for at de kan forklare og overbevise os om hvad deres
tanker bag er. Kasper kontakter Søren Bertelsen (formand for VV)
l. Møde med øvrige lokalråd og politikere den 21. juni 2017
Tilmeldingsfristen er 15/6-17, fælles tilmelding fra os, Bente, Kasper, Frank og Marie-Louise deltager.
Ad 4 Øvrige igangværende projekter, kort status:
a. Projekt baelum.dk
Der er enighed blandt mødedeltager om at dette projekt er trukket alt for langt, og nu skal der altså gøres op, om
det kommer op at køre som tingene er nu. Vi er enige om at:
- det er bedre at smide lidt penge efter det,
- droppe de der tyskere, de er tilsyneladende meget langsomme,
- Det skal fungere, og der er en mulighed sammen med klyngesamarbejdet der også kunne være en mulighed.
- baelum.dk ville være godt, men ikke som evighedsprojekt.
Vi laver lidt research hver især og sender links til hinanden fra andre by-hjemmesider hvor samarbejdet mellem
foreninger og klubber fungerer, og så må vi kunne høre dem hvem der har lavet disse og så give hvad de skal have og
inden efterårsferien er vi kørende der.
b. Muren i Vestergade.
Muren er nu sandblæst og Bælum Murerforretning skal nu have den pudset op, men det er muligt der skal net på, for
at holde på den, grundet måden muren oprindeligt er rejst. Kasper undersøger prisøgning ved brug at net, og vender
tilbage.
Samtidig er det et ønske at hækken klippes, langt ind, vi har fået godkendelse af ejer, og Kasper er blevet bedt om at
se på sagen.
Ad 5 Behandling af indkomne ansøgninger til LR.
a. Ansøgning fra Bælum Hallen.
Der søges om 10.000 kr. som et delbeløb til brug ved anskaffelse af bandeopsætning og små bandemål, så der kan
holdes 5-mands stævner på tværs af hallen. Vi var alle enige om at det var en rigtig god ide, og det vil vi selvfølgelig
gerne efterkomme. Bente meddeler dette til Steffen.
Ad 6 Økonomi status
Pr. 8/6-17 ser økonomien således ud:
BSI håndbold afleverede faktura på 8200 kr., så lidt mindre end, men de fik hvad de skulle bruge, win-win.
Indkommet 75.000 kr. til byportalprojekt.
Indestående
Heraf bundne beløb:
Fitness/uderum
Byportaler
Muren
Bælum Hallen

323.225,33 kr.
100.000,00 kr.
100.000,00 kr.
15.000,00 kr.
10.000,00 kr.

Ad 7

Næste møde.

Sættes til 28/9-2017 kl. 19.00 i BSI’s Klubhus, dog med start på torvet, da Rasmus skal med på byvandring.
Ad 8 Eventuelt.
Den gamle købmandsbygning; det er ønskeligt at kommunen køber og nedriver denne, og Per fra nedrivningspuljen
har meddelt at der igen er penge der kan søges. Bagefter kan den evt. sælges som byggegrund.
Købmanden; lørdag den 10/6-17 torvedag hvor 10% af omsætningen vil gå til et projekt på lokal basis.
Bente har på lokalrådets vegne søgt om bord/bænkesæt / gynge til grunden ved siden af købmanden.
Lokalrådet vil evt. supplere efterfølgende.
Kort og info-tavler i skoven. Projektet er strandet hos John Mønsted, og Frank vil ringe til ham og få rusket op i det.

Referant
Marie-Louise Melgaard Nielsen

