Referat fra Lokalrådsmøde nr. 13
Dato:
Sted:

12. oktober 2016 kl. 19.00 – 21.00
BSI’s klubhus

Deltagere: Marianne Pedersen, Per Nielsen, Kasper Kjær Jensen, Bente Søgaard, Thomas Korup Nielsen
Allan Rank, Henrik Bundgaard.
Afbud fra:

Henning Appel og Jesper Lunøe

1. Valg af dirigent
Dirigent blev Marianne
2. Godkendelse af referat nr. 12
Referat fra lokalrådsmøde nr. 12 blev godkendt.
3. Siden sidst – nyt fra forvaltning og forsyning, v. Bente
 Der er dialogmøde med kommunen den 27.10 kl. 19 i byrådssalen i Støvring.
Kasper, Henrik og Bente deltager
Bente sørger for at melde os til.
 De nye skilte ved Skolevej er endnu ikke kommet – Bente rykker herfor.
 Østre Skovvej er blevet asfalteret
Vi drøftelde manglende fortorv på Øster Skovvej – hvorfor skal det ligge med græs/grus, så ingen går
derpå? Bente spørger kommunen herom.
 Kloakeringen af Vestergade går efter planen. Der asfalteres i begge vejbaner med grundlæggende
slidlag i år.
Der skiftes fortorv i hele sydsiden i år og kantsten i nord. Nye fortorv på nordsiden kommer næste år
sammen med forskønnelsen af hovedgaden.
Vi drøftede vigtigheden af,at der etableres midlertidige bump indtil de færdige er lavet til næste år –
så farten dæmpes gennem byen. Bente drøfter dette med kommunen.
 Indbydelse til dialog om Klyngesamarbejde mellem byer i Rebild Øst i morgen torsdag kl. 19. 21 i
Blenstruphallen. ( Markedsføring – samarbejde – pulje de unikke fordele ved hele området.
Mødet skal munde ud i aftale om deltagelse i møde med Rebild Kommune herom den 3/11 – kl. 17
på rådhuset i Støvring.
Lokalrådet er positive til dette tiltag og mener det vil være en gevinst både lokalt og for hele området
at der sættes mere fokus på potentialerne. Bente deltager på vegne af Lokalrådet.
 Henrik fortæller om den nye kunststofbane der er bevilget til Bælum ( 2,5 mio.) og som etableres i
2017 på opvisningsbanen. Der arbejdes allerede nu positivt med at tilbyde andre klubber spilletid
derpå.
 Der søges nye medlemmer til kulturrådet og ansøgninger herom skal indsendes senest den 31.
oktober. Vi aftalte at brede muligheden ud til kunst og kulturinteresserede lokalt og opfordre disse til
at søge. Evt. personer der allerede nu er med i kulturmøllen eller andre. Aftalte at Bente spørger Poul
Thøis.
4. Integration – flygtninge ved. Marianne og Per
Der er ikke sket meget siden sidst – hører ikke meget til kontaktfamilierne.
Per og Marianne planlægger at indkalde til møde med kontaktfamilierne efter efterårsferien.
5. Projekt fittnes/legeplads v. Kasper og Allan
Projektforslaget er yderligere konkretiseret, og tænkes brugt som videre grundlag til ansøgningsarbejdet.
Der tænkes placeret en bålhytte, bordbænke og fitnesredskaber primært i naturmaterialer.
Der skal først søges om tilladelser og derefter flere midler.
Kasper og Allan arbejder videre dermed.
6. Projekt Byportaler, status v. Henning og Bente
Henning er i tænkeboks er ved at ændre ansøgningen til andre fonde + sponsorater.
Vurderet det er nødvendigt med professionel hjælp til dette.
Lokalrådet besluttede at der kan anvendes op til kr. 5.000,- incl. Moms af de midler vi har fået til udvikling af
portalerne til professionel Fundraiser. Henning og Bente arbejder videre dermed.
7. Projekt infotavler, v. Henning og Bente
Bykortene er lavet i A3 format og er blevet lamineret af kommunen. (Er endnu ikke modtaget / hentet)
Per orienterede om at tavlerne ved skovpavillonnen samt cykelstien er malet og klar til ophæng.

Der ønskes ophængt bykort på disse 2 tavler samt hos Spar og v. hallen m.fl.
Vi aftalte at Per spørger om kommunen vil lave i alt 6 stk. i A3 lamineret og Per tilbød at hente disse og
hænge dem op.
8. Projekt Baelum.dk
Seneste forslag er sendt til samarbejdspartner i Tyskland og der afventes nyt derfra.
Lokalrådet drøftede projektet og tidshorisonten der er gået dermed, da vi ønsker vores nye hjemmeside
design færdig hurtigst muligt.
Drøftelse af at hjemmesiden bør være mere til generelle informationer, hvorimod de kommende aktiviteter
mv. typisk annonceres på facebook.
Allan forklarede det var et flot oplæg der var på vej og vi besluttede at afvente yderligere drøftelser herom til
det endelige forslag foreligger.
9. Muren i Vestergade
Henning har talt med Berno ( ØU) og han fremlægger ideen til deres kunstgruppe / kunstlærer og vi hører
derefter mere. Der kan blive tale om maling direkte på muren eller på store plader, som de kan lave på
skolen.
10. Børneuniverset.
Bente haft møde med Martin og fået forklaret både nye og tidligere planer.
Skolebestyrelsen fastholder den første plan og det forventes at byggeriet starter op ultimo 2016 / primo
2017 og står færdig i løbet af 2017.
11. Unges muligheder i byen, V. Marianne og Allan:
Der er ikke nyt herom endnu.
12. Økonomi, v. Per
Der er ikke anvendt penge siden sidste møde.
13. Besøg af Rebildlisten + evt. andre politikere, drøftelse af muligheder, behov og visioner
Rebildlisten har tilbudt Lokalrådet et møde og det er vi positivt indstillet på, for at høre deres planer med
Bælum. Lokalrådet ønsker dog at flere politikere fra Byrådet kan deltage, således vi kan få en bredere debat
om fremtiden.
Generelt vil vi gerne at politikerne forholder sig til de forventninger vi i Bælum har til dem, til sikring af at
Bælum forbliver en attraktiv Vækstby med fokus på bosætning, institutioner og erhverv – det betyder for os i
Bælum Lokalråd at vi:
o Vedr. Bosætning har:
 Attraktive grunde til fornuftige priser
 Velholdte veje og stisystemer
 Velholdte skilte
 Velholdte kommunale arealer
 Velholdte skovarealer
 Nedrivning/genanvendelse af ikke anvendelige bygninger osv.
 Positiv markedsføring af Bælum og evt. Rebild Øst, hos Kommunen.
 Offentlig transportilbud i både hverdage og weekender.
 Mulighed for lejeboliger til fornuftige priser.
 Fokus på at udviklingspotentialer bliver realiseret i positivt samarbejde med
forvaltningen og politikere.
o Vedr. Institutioner har:
 Gode dagtilbud til 0 – 3 årige
 Gode dagtilbud til 3 – 6 årige i attraktive faciliteter, både inde og ude.
 Gode SFO tilbud fra 0. – 3. kl. i attraktive faciliteter, både inde og ude.
 En fortsat udvikling af vores velfungerende folkeskole 0. – 9. kl.
 Fortsat udvikling af vores fritidsfaciliteter, herunder hal og udendørs områder.
 Aktivt fokus på lokale fritids-/aftentilbud til vores unge mennesker.
 Aktivt fokus på fastholdelse og videreudvikling af vores ældrecenter.
o Erhverv
 Attraktive muligheder for etablering og drift af erhverv i og omkring byen.
Vi aftalte at Bente sender disse forventninger til Rebildlisten og til resten af Byrådet v. Niels, som bedes
formidle.
Forventer at mødet med politikerne bliver i 2017 forud for kommunalvalget.

14. Næste Møde
Torsdag den 24. november 2016 kl. 18.00
Møde fra 18.00 – ca. 19.00 hvorefter vi spiser let julefrokost som Thomas har lovet at står for.
Bente booker lokalet samt drikkevarer hos Chris.
15. Eventuelt
Vi drøftede udfordringen med manglende lejeboliger i byen, til fornuftige priser og i god stand.
Der kunne være flere muligheder for etablering heraf fx
- ombygningen af den gamle sparekassebygning på torvet til tidssvarende lejligheder
- nedrivning af den gamle Sparbutik og byggeri af tæt lav byggeri der.
Flere muligheder er i spil – så det er bare med at opfordre evt. investorer om dem.
Henrik meddeler at idrætsforeningen er i samråd med efterskolen om evt. afholdelse af forårskoncert ved
møllen efter Aftrykkoncerten. Lokalrådet er meget positive dertil.

Punkter til næste møde:
 Informationer fra kommunen og andre.
 Møde med Rebildlisten+ andre politikere.
 Flygtninge i byen, v. Marianne & Per.
 Unges muligheder i byen, v. Marianne og Allan.
 Børneuniverset.
 Projekt fitness / legeplads – v. Kasper & Allan
 Byportaler - Ved Henning & Bente
 Projekt infotavler - ved Per
 Projekt baelum.dk - ved Henning
Referat
Bente Søgaard

