
BHE bestyrelsesmøde d. 06-09-22 kl. 19.00 Nørrebro 16. 

  

Deltagere : Klaus, Finn, Ulla, Christian, Anders 

Afbud: Susanne og Karina. 

  

1. Evaluering af Skt. Hans 

Godt arrangement med mange mennesker. Mobil Pay numre gik ind på den gamle konto, så det er 

ikke umiddelbart muligt at se om der er overskud.  

Der skal findes brænde til næste års bål i god tid samt en bedre måde at slukke bålet på.  

Opfordre på FB, at lægge juletræer op på marken ved Bindslev Ny Smede.  

  

2. Evaluering af Torvemarked 

Claus har haft møde med Torvemarked udvalget. Godt tilfreds med arbejdet. Heldige med vejret. 

Flere har spurgt hvorfor der ikke var torvemarked i uge 29. Næste år vil der blive afholdt 

torvemarked i uge 28,29.30 og 31 Musikfestival og 32 natmarked. Alle fra gruppen vil gerne være 

med til næste år og måske en mere.  

Billetter til mad til natmarked skal fortsat sælges på forhånd og bestilles.  

Mere skarp på, at de er erhvervsdrivende får deres faste pladser til næste år. 

  

3. Evaluering af Musikfestival 

Har ikke modtaget nogen tilbagemelding. Tages op på næste møde. 

Der var rigtig mange mennesker til dette torvemarked.  

  

4. Den grønne kulturarv 

1. mio fra Real Dania. Står lidt I stampe, da der er indsendt to klager, som har fået ret. Christian har 

forespurgt om status ved Hjørring Kommune., der ikke har givet en tilbagemelding. På grundlag af 

klagen er projektet for Fisketrappen blevet udsat. 

Donationen fra Real Dania er BHE penge. Arkitektfirmaet Schønheard – er betalt af både BHE og 

Bindslev Gl. Elværk. Formålet med projektet er en opgradering af Destination Bindslev. Det er det 

materiale, der er søgt ud fra. 

Christian indkalder til et møde de nuværende medlemmer af styregruppen. Det bliver et stort 

arbejde.   

Følgende indkaldes til mødet. Mogens Bjerre, Lund Holst, Christian Engen, Arne Poulsen , Finn 

Nymark, Ulla Sølvsten. Anders Mikkelsen 



5. Ruths Tazan 

Ruth, Louise, Anikka, Susanne, Tina og Bente er halvdelen af Projekt Den Sunde Hverdag fra 2020, 

hvor man arbejdede på, hvordan får man de unge mennesker ud af huse, selvom det ikke er en 

holdsport.  

Den anden halvdel af gruppen har lavet skaterbanen i Tversted.  

Forslaget med er at anvende de områder, der er i læbælterne fra Brugsen gennem parken og opad af 

stien der går langs landevejen. 

Banen kan anvendes af alle aldersgrupper.  

Fire områder, med forhindringer som bliver rykket ind til siden i forhold til stien. 

Område 1:  På græsset over for brugsen: Edderkoppespind, gynge 

Område 2: Bakken ned mod parken: Balance stænger, over og under, net. Hermed bliver alle sanser 

og muskelgrupper.  

Område 3: Ved åen efter badebroen, til større børn og voksne. 

Område 4: På venstre side af læbæltet, der hvor der lige er blevet fældet træer. 

F.eks bakke med rør til at kravle igennem, klatrevæg, bord bænke. 

Har møde med kommunen i morgen. Har fået forhåndsgodkendelse fra Kommunen, at området må 

anvendes.  

Skilte med vejledninger til hver forhindring, samt at alt er på eget ansvar.  

Økonomi:   I Min Sundehverdag er der en person, der kan søge om penge fra fonden 

Det fulde projekt koster kr. 800.000. Område 4 kr. 301.000 som er gruppens 1 prioritet. Med i prisen 

er godkendelse af den færdige bane. Projektet skal i udbud.  

Hvad med vedligehold? Har endnu ikke løsningen på det. Evt. robotplæneklippere. Evt. de positive? 

Træmaterialet er vedligeholdelsesfrit. Skal måske have en oliebehandling hver 10 år.  

BHE er ansøger for dette projekt, men skal ikke lægge penge i projektet, idet det er byens projekt 

eller arbejdskraft.  

BHE vil gerne lægge navn til projektet.  

  

6. Banko andespil 

Sidste år i oktober/ november var der andespil med mad på Bindslev Hotel. 

Dette års banke andespil afholdes torsdag den 27. oktober. Claus tager kontakt til Hotellet. Tager 

kontakt til Robert. BHE køber ænder og rødvin.  

  

7. Julen 2023 

Christian laver et adventsarrangement for de ældre.  



I 2021 var der to arrangementer, men der kom ikke noget til det andet arrangement.  

To gange er måske for meget. Tidligere er det blevet aftalt, at julearrangementet er hver anden år i 

Tversted / Bindslev. Kirken i Tversted lavede fire arrangementer sidste år.  

Claus tager kontakt til Tversted for at høre om der afholdes noget i Tversted.  

Claus giver en tilbagemelding.  

  

8. BHE bankskift 

Er gået helt i orden. De gamle konti er ikke lukket endnu.  Alle regninger betales fra den nye konto. 

Kasserer har adgang til konti. Konti i Nordjyske Bank og Jyske Bank er nu samlet i Sparekassen 

Danmark.  

9. BHE hjemmeside 

Tages på næste møde. 

10. Bestyrelsen 2023 

Tages på næste møde.  

11. Klaus´ sommertanker 

A. Banner på flagborg 

Christian : En flagstang er gået i stykker ved ankomst. Det er blevet et forsikringsspørgsmål. Sået 

græs omkring det. Sået vildt frø omkring.  

Forslag om standere ude ved vejen til at sætte reklamebanner op på: 

De positive – fået lavet huller, hvor standere kan sættes i ude ved vejen. Der skal laves regler om, 

hvornår de må sættes op og skal tages ned.  

Claus, lave tre stænger, så det kan ses fra to sider.  

Christian undersøger ved kommunen om, hvordan der fås tilladelse til opsætningen.  

Hvilken størrelse skal banner have. Vendes med Morten Borg.  

De Kreative Vendelboer i Uggerby kan lave et skilt der sættes op ved badebroen og viser vej mod 

butikker i Bindslev.   

Bestyrelsen accepterer – at Christian iværksætter produktion af to skilte, der peger mod dagligvarer 

butikker i hver sin retning samt spisested. 

B. Skilte ved indfaldsveje 

Vi afventer Christians tilbagemelding om der må sættes noget op. 

Claus forsalg om evt. skilte, der kan sættes op inde i byen, hvor plakaten kan udskiftes fra aktivitet til 

aktivitet.  

C. Veterantræf 



På det andet Torvemarked stod der nogle gamle traktorer. De kunne godt tænke sig at lave et 

veterantræf for traktorer, lastbiler, høstmaskiner, biler – evt. oppe ved hallen. Skal arrangeres så det 

ikke falder sammen med andre træf i nærområdet. Der skal også tages hensyn til f.eks. Puk- træf.  

De skal trække det selv. Vi kan komme med forslag – pressemeddelelse.  

D. Værested for de unge ved Fisketrappen 

Skal der ved etablering af de nye områder. De sidder ofte ude ved fiskehytten. Kan det tænkes ind i 

det nye projekt?  

E. Tannisbugt Samarbejde 

Fremtiden – samarbejde med andre byer i forhold til kommunen, skoler, fritidsaktiviteter?? Tænk 

over det. 

12. Eventuelt 

Claus. Hjørring Erhverv, Bo Gertsen har bedt om at få et møde med bestyrelsen, hvor der skal 

drøftes samarbejde og hvordan vi kan støtte hinanden. 23. november kl. 16-18 her i vores lokaler.  

Alle fra bestyrelsen må gerne reservere dette tidspunkt.  

13. Næste møde 

Torsdag den 3. november kl. 19.00 til kl. 21.00. 

 

 


