Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. oktober 2017
Mødet, der var udsat fra d. 27. september, blev afholdt i foreningens egne lokaler på
Nørrebro 16.
Mødte: Evald E. Jensen, Karina Nikkelsen, Anders Mikkelsen, Karlo Thomsen, Teddy
Borrisholt Sørensen, Thorkild Holt Nielsen og Jørgen Jensen.
Pkt. 1: Juletiltag.
Som tidligere besluttet bortfalder arrangementet den sidste søndag før jul. Der tages
kontakt til Menighedsrådet og BTI.s Venner om et eventuelt arrangement på et tidligere
tidspunkt, evt. 1. søndag i advent.
Opgaverne i forbindelse med juletræer, byens juletræ, de 5 træer ved indfaldsvejene og
fordelingen af de mange mindre træer blev tilrettelagt.
Pkt. 2: Adventsarrangementet for pensionister.
Arrangementet holdes som tidligere med indledende foredrag/underholdning. Emner
bragtes i forslag.
Pkt. 3: Styregruppen for Destination Bindslev.
På seneste møde i styregruppen havde der været forslag om en udvidelse af gruppen med
yderligere repræsentanter for såvel elværket som BHE med henblik på arbejdets
iværksættelse – forhåbentligt til foråret. Anders Mikkelsen og Teddy Borrisholt Sørensen
indtræder i gruppen.
Der var netop indsendt ansøgning på 500.000 kr. til projektet fra den såkaldte
”mølleordning”, benævnt Grøn Ordning.
Pkt. 4: Udlejning af Nørrebro 16.
Formanden havde haft en henvendelse om udlejning af en del af lokalerne på Nørrebro
16. Der blev givet bemyndigelse til videre forhandling – også hvad angår pris herfor ud
fra, at mindre end tidligere leje er bedre end ingen leje.
Pkt. 5: Fremtidig arbejdsfordeling.
På baggrund af bestyrelsesmedlemmers fratræden ved næste generalforsamling drøftedes
den fremtidige fordeling af flere af de faste arbejdsopgaver. Enkelte blev fordelt, og de
enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemtænker spørgsmålet, ligesom der allerede nu
overvejes emner til bestyrelsen.
Pkt. 6: Årskalender.
Arbejdet med kalenderen var påbegyndt, og der havde været en del frafald i kredsen af
annoncører, og selv om der også var kommet en del nye til, så var der stadig 2-3 tomme
felter. Principperne for at være med drøftedes, og forskellige muligheder bragtes i forslag
til de sidste. Årskalenderen, der er en vigtig indtægtskile, kan måske på sigt få det
vanskeligt.
Pkt. 7: Fastsættelse af næste møde.
Mødet blev fastsat til fredag d. 24. nov. kl. 17 på Bindslev Hotel.
Pkt. 6: Eventuelt.

a. Der skal findes medlemmer til Harmonikatræffets bestyrelse, bl.a. udtræder BHE.s
nuværende repræsentant Carsten Thomsen.
b. Henvendelse fra Bjarne Ejås, Stadionalle om kunstværker. BHE ikke interesseret.
c. Vælgermøde i Lørslev om landdistriktspolitik tirsdag d. 31. oktober.
d. Græsslåningen på Nørrebro 5.
e. Bindslev Skoles ønske om lokal inddragelse i etablering af legeplads i forbindelse med
ombygningen til børnecenter..
f. Udviklingen omkring Fisketrappen og elværket.

