Møde i Dialogforum tirsdag d. 3. oktober 2017.
Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.
Mødte:
Repræsentanter for Bindslev-Koret, Bindslev Skole, Bindslev Menighedsråd, Bindslev
Håndværkermuseum. Bindslev Sogns Egnssamling, Bindslev Gl. Elværk,
Skolebestyrelsen, BTI, Bindslev Harmonikatræf, Tannisbugthallen, Puch-klubben, BTI.s
Venner og Aktivitetsudvalget v. Smedegården.
Der var afbud fra Tannisbugt Jagtforening og Børnehaven Solsikken
Fra BHE.s bestyrelse deltog Evald E. Jensen, Karina Nikkelsen, Teddy Borrisholt Sørensen og
Jørgen Jensen
Pkt. 1: Velkomst og præsentation.
BHE.s formand, Evald E. Jensen bød velkommen, hvor han tog det altid store fremmøde som
udtryk for værdien i dette halvårlige møde. Herefter præsenterede han de enkelte
mødedeltagere.
Pkt. 2: Den seneste udvikling omkring Fisketrappen og Elværket
Evald Jensen orienterede om forløbet siden forårets møde i Dialogforum. Et møde med
ledende politikere og teknisk direktør havde medvirket til, at sagen nu var udsat i et år. BHE
ville blive inddraget mere i at finde en løsning, hvor alle 4 interessenter, elværket,
Fisketrappens tilhængere, fiskene og kanofarten ville blive tilgodeset.
Borgmesteren havde skriftligt været i kontakt med ministeren, og i svaret herfra fremgik det
bl.a., at muligheden for en alternativ indsats eller slet ingen indsats var til stede. Evald Jensen
var optimistisk omkring mulighederne.
Orienteringen efterfulgtes af en del kommentarer og spørgsmål med bl.a. en opfordring til at
stå sammen og udnytte, at vi får medbestemmelse i sagen.
Pkt. 3: Byggeriet ved Bindslev Skole og kommende legeplads.
Louise Høholt uddelte forskellige tegninger og orienterede om byggeprojektet og hvordan de
nye faciliteter kommer til at forme sig.
Kommende legeområder blev ligeledes skitseret, men disse var der ikke taget økonomisk
højde for, så et par mio. kr. ville blive taget meget vel imod, og hun opfordrede til medvirken
til at legepladsfaciliteterne bliver optimale til at skabe et godt miljø til gavn for hele
lokalområdet.
Pkt. 4: Ophør af Grøn Ordning.
Den landsdækkende ordning om økonomiske midler til lokalsamfundene i forbindelse med
opstilling af vindmøller bortfalder pr. 20. februar 2018, og ansøgninger om støtte skal være
Energinet.dk i hænde senest d. 31. okt. og skal være hos kommunen inden 16. okt.
I Hjørring Kommune går 2/3 af tilskuddet til foreninger inden for 4.5 km. fra
opstillingsstederne og 1/3 til øvrige. Der er i alt 4.2 mio. kr. til rådighed i kommunen.
Pkt. 5: Status for Destination Bindslev.
Jørgen Jensen orienterede om forløbet siden sidst. På et møde med embedsværket på
kommunen var retableringen af Nørrebro 5 blevet iværksat med bl.a. oprettelse af 5

parkeringspladser. Her var der også fremkommet tanker om at kunne bruge samtlige de
resterende matchningsmidler, 350.000 kr. på strækningen fra byen til omfartsvejen, og efter
ansøgning var dette tiltrådt politisk.
Ophøret af Grøn Ordning, se pkt. 4, havde imidlertid gjort, at man nu i styregruppen ville
lægge billet ind på disse midler, og her tage hele strækningen ud til elværket med.
Håbet var, at man til foråret kunne gå i gang med projektet, og i den forbindelse ville man forsøge
at udvide styregruppen, så arbejdet til sin tid kan komme lettere fra hånden.
Pkt. 6: Status for Landsbyklyngen Tannisbugt.
Arne Povlsen orienterede som formand for styregruppen om dens arbejde siden sidste møde.
Der havde været afholdt offentlige byvandringer i de 4 byer, og der arbejdedes nu på
færdiggørelsen af en udviklingsplan, der ville blive præsenteret i en eller anden form for
borgerne.
App.en Min Landsby havde været præsenteret for medlemmer fra de 4 borgerforeninger, men
det var fortsat usikkert, om man tilsluttede sig – nok mest sandsynligt, at man ikke gjorde.
Det store og afsluttende spørgsmål er nu, hvad klyngen vil med sig selv fremover.
Pkt. 7: Velkomstfolder.
Der var siden sidste møde arbejdet med tanken om en sådan folder, og Christian Engen
fremlagde et udkast hertil. Dette blev særdeles vel modtaget, og der opfordredes til inden
mandag i uge 43 at fremkomme med korrektioner hertil. Dette kan ske pr. mail til
christian.engen@dgi.dk.
Pkt. 8: Nyt fra foreninger og institutioner.
Bindslev Harmonikatræf: Bestyrelsen påregnede i nær fremtid at udmelde økonomien i årets
træf. Orkestre og camperende havde været på linje med sidste års.
Den nuværende bestyrelse ville også være der i 2018; men der skulle findes 2-4 mere – gerne
allerede nu. Fandtes de ikke, ville det være træffets endeligt.
Bindslev Menighedsråd: Orglet var forøget med 2 ekstra orgelpiber, pris 2. mio. kr., og
kalkmaleriet af Jomfru Maria var restaureret for 100.000 kr.
Søndagscafeen var netop startet op, og årets sogneaftener var påbegyndt med en
kirkegårdsvandring med 40 deltagere i styrtende regnvejr, så der var her ramt plet, hvad angår
indhold og interesse.
Der ville i år blive 17 konfirmander.
Bindslev-Koret: Medlemstallet var 35. Flere efterlystes, primært mandlige sangere.
Der ville blive 3-4 koncerter i løbet af efteråret og vinteren. Der er Syng-Dansk aften torsdag
d. 2.november.
Aktivitetsudvalget v. Smedegården: Der er aktiviteter alle ugens dage, hvor onsdag er med
lidt mere specielle arrangementer.
Bindslev Håndværkermuseum: Åbningssæsonen var sluttet d. 31. august. Renoverings- og
restaureringsarbejdet fra i foråret var genoptaget og ville blive færdiggjort i løbet af efteråret
og vinteren.
Bindslev Sogns Egnssamling: Det lokalhistoriske selskab havde deltaget i skolens
Trivselsaften, ved 2 af årets torvemarkeder og havde været medarrangør af Menighedsrådets
kirkegårdsvandring. Derudover ved Veteranbiltræf i Sindal og VHM.s høstdag i Mosbjerg.
Der var opstået forsinkelser i arbejdet med den påtænkte bog om byens nedlagte forretninger
siden 1925, specielt grundet indsamlingen af materialet. Den ville nu først udkomme engang i
2018.

Puch-Klubben: Veterantræffet var forløbet rigtig godt med 130 knallerter og godt besøg med
langt flere lokale end det første år.
TV-Nord havde uopfordret henvendt sig og lavet udsendelse herfra, bl.a. fra lørdagens køretur
ud i det vendsysselske landskab. Der var herfra også vist noget af det på landsdækkende TV.
Klubben med 35 medlemmer havde etableret selvstændigt værkstedsområde, og foretaget
køreture med overnatning, hvilket havde været medvirkende til styrket sammenhold.
Der havde også været invitationer ud til andre byers arrangementer bl.a. til Astrup og Sindal.
Tannisbugthallen: Flere års tagproblemer var nu på vej til at løses. Hjørring Kommune havde
bevilget 1 mio. kr. + kommunegaranti for optagelse af lån. Arkitektfirma var på vej med
forslag, og arbejdet ville blive påbegyndt til april, når vinteridrætterne går på pause.
Bindslev Skole: Der vil være skolefest i uge 3 og Trivselsaftenen ville blive den 22. marts.
Her kunne der blive problemer grundet byggerod, men i værste fald kunne der blive tale om at
afholde den på en anden lokalitet. Trivselsudvalget var i hvert fald fuld bestemt på, at den
skulle afholdes.
Skolebestyrelsen: Der var netop ansat ny skoleleder i skoledistriktet, efter at den hidtidige
Jacob Borup havde fået anden stilling. Den nye leder var Lars Brøndum Leed, der kommer fra
Brønderslev skoleområde.
Bindslev Gl. Elværk: Folkene bag værket er præget af usikkerheden om fremtiden, jf. pkt. 2
med manglende motivation til følge.
Der havde været rekordbesøg med grupper, og der havde været mange, mange flere til
rundvisning, selv om de forrige år også havde store tal. (Måske har den senere tids megen
omtale i pressen her haft indflydelse). Der havde været lokal Åbent hus aften i august, og her
kunne besøget have været bedre; men en TV-kamp med Danmarks fodboldkvinder havde uden
tvivl negativ indflydelse.
Elværket har en god økonomi, men man er på grund af den uafklarede situation økonomisk
tilbageholdende.
BTI: Der arbejdes løbende på projekterne omkring Kulturboksen og Aktivitetshuset ved
Tversted Strand.
Sommerens manglende indkvartering ved DanaCup, hvor man i stedet havde haft en skole i
Hjørring, havde efterfølgende bevirket et åbent fælles brev til Fortuna og kommunen. Man var
i en god dialog og havde haft et møde med sidstnævnte, der ville gøre deres til, at der igen
bliver indkvartering. Der afventes nu møde med Fortuna.
BTI.s Venner: Parkeringen ved Tversted Marked havde været rimelig. Bazaren var flyttet til
februar 2018, mens det store bankospil ville finde sted første søndag i december.
BHE: Friluftsgudstjenesten var p.g.a. af regn flyttet til kirken. Sct. Hans arrangementet havde
også været præget af regnvejr, men alligevel pænt besøgt, måske var det borgmesteren som
båltaler, der gjorde det.
Sommerens markeder havde økonomisk hvilet i sig selv; men efterhånden kunne vi godt ønske
os en rigtig god og lun sommeraften til årets natmarked!
Pkt. 9: Fastsættelse af dato for næste møde.
Dette fastsattes til tirsdag d. 13. marts 2018.
Pkt. 10: Eventuelt.
Intet.

