Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. januar 2014.
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte: Evald E. Jensen, Anna Marie Frederiksen, Heidi Stenvei, Britt Mejer Christensen,
Klaus Kold, Jørgen Jensen, Annette Jensen (sekretær).
Pkt. 1: Evaluering af julearrangementerne.
Begge arrangementer havde haft et lidt skuffende fremmøde, ligesom forretningernes
omsætning for hovedparten af dem kunne have været større. Det besluttedes fremover
ikke at afholde ”Open by Christmas”, men at holde fast i den rigtig gamle tradition,
julesøndagen. Det sidste også meget for at bibeholde det samarbejde med BTI og Kirken,
der er opstået de senere år om fælles julearrangement.
Pkt. 2: Retningslinier for salg af drikkevarer ved torvemarkederne.
På baggrund af sidste års torvemarkeder fastslås det, at kun indehavere af fast bevilling
må omsætte øl og spiritus ved torvemarkederne.
Pkt. 3: Økonomioversigter fra udvalgene for 2013.
I forhold til de rådighedsbeløb, der var tildelt udvalgene, havde der været mindreforbrug
på 8.500 kr. i Aktivitetsudvalget og 7.000 i Borgerudvalget. Rådighedsbeløbene havde
været henholdsvis 30.000 kr. og 20.000 kr.
Pkt. 4: Fremtidig struktur.
Punktet genoptaget fra sidste møde. Beslutningen blev, at mindst en af handelens
repræsentanter i bestyrelsen også er medlem af Aktivitetsudvalget samtidig med en
henstilling om, at de begge er det.
Pkt. 5: Aktivitetsudvalg for 2014.
Foreløbige medlemmer er Klaus Kold, Karina Nikkelsen og Helle Jensen. Eventuel
supplering med et fjerde medlem afgøres efter generalforsamlingen.
Pkt. 6: Tiltag i forlængelse af dialogforum.
Punktet genoptaget fra sidste møde. Arbejdet med lys ved bådebroen i Anlægget er sat i
værk.
Der tages kontakt til formanden for Bindslev Gl. Elværk, Arne Povlsen om genoptagelse
af etape II i det tidligere Leader+-projekt, etapen omfatter lys på hele stien ud til elværket
og en træbro over Uggerby å fra Fiskekvarteret over til Industrivej.
En henvendelse fra Plan og Udvikling og Landsbyforum om input vedr. mulighederne i
landsbyfornyelse og nedrivning af ejendomme blev taget til efterretning. Det besluttedes
at gøre opmærksom på ejendommene Nørrebro 5 og Sønderbro 6.
Pkt. 7: Fastsættelse af generalforsamling.
Generalforsamlingen fastsattes til tirsdag d. 18. marts. På valg er Evald Jensen, Jørgen
Jensen og Klaus Kold. Sidstnævnte ønsker med sin indtræden i Aktivitetsudvalget at
udtræde af bestyrelsen, mens de 2 førstnævnte er villige til genvalg. Anna Marie
Frederiksen meddelte, at hun uden for nummer ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Karina Nikkelsen blev kontaktet under mødet, og gav her tilsagn om både at fortsætte i
Aktivitetsudvalget og kandidere til bestyrelsen. Formanden kontakter forskellige emner til
den sidste plads i bestyrelsen.
Pkt. 8: Orienteringspunkter.
a. Skateboardbane: Der var ikke gjort yderligere tiltag.
b. Infotavle. Prisen ville være på 20.000 – 30.000 kr. Der indhentes tilbud til et beløb på
max. 25.000 kr. incl. moms. Der ansøges om dækning gennem Landsbyforums
vedligeholdelsespulje (max-beløb her er 20.000 kr. årligt til den enkelte landsby, og det
enkelte projekt må ikke overstige de 25.000 kr.).
c. Hjertestarter. Ansøgningsfristen hos Tryg er 1. marts. Mindst 3 personer skal
forpligtige sig til oplæring i hjertestarteren. Foreløbig er Britt Mejer Christensen og
Hanne Eskerod med.
Pkt. 9. Eventuelt.
a. LAG-tilskuddet på 175.000 kr. var modtaget fra NaturErhvervsstyrelsen.
b. Der opsættes læsejl til afskærmning på scenen på bypladsen, ligesom skiltet nu – efter
modtagelsen af EU-pengene – nedtages
c. Handelens fællesudvalg havde ansøgt kommunen om 160.000 kr. til fordeling efter de
modtagne ansøgninger.
d. Bindslev Harmonikatræf afholder generalforsamling tirsdag d. 28. januar. For BHE
deltager Evald Jensen og Anna Marie Frederiksen.
e. Bannerne ved indfaldsvejene og enkelte af standerne dertil trænger til reparation. Dette
iværksættes.

