
BHE bestyrelses møde d. 8/6-22 kl. 19-21 

 

1. Kommentarer til referatet fra sidste møde 

Ulla har kontaktet Christian angående hendes rolle vedrørende Dialogforum. 

 

2. Det Kreative hus 

De har møder tirsdag aften samt torsdag formiddag. De er pt 26 medlemmer som hver betaler 150 

kr om året. BHE tilbyder at de må låne lokalet på Nørrebro 16 pr. 1/7-22 mod en betaling på 100 kr. 

Pr. Mdr samt rengøring af lokalet. 

3. Fælles billede af bestyrelsen. 

Udsættes til næste gang. 

 

4. Sk. Hans. 

Vil blive afholdt ved Naturlegepladsen.  Anne Honore Østergård holder båltale kl. 19. Spejderne 

kommer og laver panderkager over bål. Fakkeloptog fra bypladsen kl. 17.30. SFO laver hesk til bålet. 

Dennis og Anders forhøre sig om brænde til bålet. 

 

5. Spis sammen. 

D. 14/6-2022 afholdes der Spis Sammen på skolen. 

 

6. Torvemarkeder. 

Eventgruppen afholder møde i uge 24. Der vil blive afholdt torvelørdag i uge 28 og uge 30, samt 

Bindslev Ny Musikfestival vil afholde torvelørdag oppe ved hallen i uge 31. Uge 32 er der natmarked.  

 

7. Ny bankforbindelse. 

Finn har forhørt sig ved Sparekassen Danmark og fået nogle priser. En flytning vil koste 1500 kr. Og 

så vil der være et gebyr på 150 kr. Pr. Kvartal for konto og netbank, derudover ingen gebyrer. De er 

også en bank der gerne støtter op om de små samfund. Vi er enige om at kontoerne i Spar Nord 

samt i Jyske Bank flyttes til Sparekassen Danmark. 

 

8. Den grønne kulturarv. 

Finn beretter at Christian vil indkalde til et møde, da der skal laves en styregruppe. Der er bevilligt 

penge til projekter. LAG har bevilligt 500000 hvor de 50000 er gået til projekt 1. Realdania har 

bevilligt op til 1 mill. Men der søges til hver opgave. Finn bliver tovholder fra BHE side. 



 

9. Status på “De positive”. 

Susanne fortsætter med at være opmærksom på dem, og tager gerne billeder til facebook af deres 

projekter. 

 

10. Evt.  

Ingenting 

 

11. Næste møde 

Onsdag d. 7/9-2022 kl. 19-21 


