ABAF bestyrelsesmøde 9. maj 2015
Tilstede: Lotta, Julie, Sanne, Gitte. Til 1. punkt på dagsordenen deltager desuden Pernille og
Bendt.

1. Fællesplads.

Ingen indvendinger fra grundejer-naboerne til shelterprojektet. Også grønt lys fra Liv i
Landsbyen.
Arealtilladelsen er i orden.
Vi skal snarest ansøge om planlovstilladelse. Gitte sender ansøgning i løbet af næste
uge. Når kommunen har behandlet den, bliver projektet sendt i offentlig høring i 4
uger, og hvis den godkendes, vil man derefter få byggetilladelse.
Vi vil sætte projektbeskrivelsen på alken.dk med en forklarende tekst samt lave en
lamineret papirudgave, der kan ligge hos Købmanden. Sanne sørger for sidstnævnte.
Vi vil oprette en ABAF Google e-mail, så folk har mulighed for at spørge ind til projektet, og
desuden tilbyde at sende nyhedsbreve ud til dem, der ønsker det.

På et tidspunkt kan vi evt. udskrive en navnekonkurrence omkring, hvad pladsen skal
hedde. Indtil videre kalder vi den: ”Fællespladsen”.
Vi vil snarest, (Lotta og Bendt) indkalde relevante foreninger mv. til et møde, hvor vi
indbyder dem til at være med i et grønt partnerskab sammen med ABAF: Bjedstrup
Skole, Liv i Landsbyen, Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen.
Når kommunens grønne råd har godkendt det grønne partnerskab, kan vi søge penge i
Naturstyrelsens pulje for grønne partnerskaber. Det er muligt, at vi kan få alle pengene
hjem ved at søge de forskellige fonde – i modsat fald vil det være realistisk at skaffe
pengene gennem private, lokale virksomheder og fonde.
Vi skal have tilsagn om hele beløbet til projektet, førend vi kan gå rigtigt i gang, og det
vil nok ikke være før til efteråret eller måske først til næste forår. Men vi kan godt så
småt gå i gang med at rydde pladsen for gamle legeredskaber, udjævne jorden og slå
græsset, rydde op i huset dernede mv., så vi vil afholde en arbejdseftermiddag. Det
bliver: torsdag 18. juni kl. 15 - ? Lotta vil indkalde til denne dag på alken.dk samt ved
personlig henvendelse og lave en liste med arbejdsopgaver. En tilmeldingsliste kan ligge
hos Købmanden. ABAF sørger for øl, vand og pølser el. lign.

Hvis der er brug for det og stemning for det, kan man evt. aftale flere arbejdsdage hen ad vejen
I øvrigt: Hvem ejer den nuværende toiletbygning, og hvordan kommer vi af med den?
Måske er det en mulighed at få noget af tømmeret fra Ferskvandsmuseet, (der skal rives ned) til
Alken. Det stammer oprindeligt fra stationsbygningen på Alken Station. Det ville der være god PR
værdi i.
Fra Bjedstrup Skole er det Johan, der er kontaktperson på projektet. Julie vil gerne være ABAF`s
kontaktperson til skolen.

2. Skt. Hans.
Der er en tovholdergruppe på Skt. Hans arrangement. Gitte undersøger, om den også i år vil stå for
arrangementet, evt. med fællesspisning. ABAF sørger for øl og vand og sangbøger.

3. Byfesten
bliver lørdag 29. august 2015. Julie er tovholder på den, sætter på alken.dk og samler festudvalg.
Stemning for at holde byfesten nær/på Mejeriet ligesom sidste år. Husk at sætte nogle timer af
dagen før til forberedelse af byfesten og dagen efter til oprydning.

4. Liv i Forsamlingshusene
Sanne og Søs er tovholdere. Der er 14 forsamlingshuse tilmeldt. Vi kan vælge et band. Kommunen
sørger for annoncer, plakater og flyers med alle arrangementerne. Der er ikke længere
underskudsdækning af kommunen, vi har en selvrisiko på 1500 kr. Fællespulje for alle
arrangementers entre-indtægter skal dække evt. underskud. Hvad vi tjener på drikkevarer + evt.
mad går i egen kasse. Arrangementerne foregår i løbet af efteråret, og en god ide kunne være
også at støtte de andre forsamlingshuses koncerter.
5. ABAF mangler skab/rum
på Mejeriet til opbevaring af diverse ting. Gitte kontakter Mejeriet, så vi kan få det i orden.

6. Tovholderfest
for de aktive i byen er et ønske, som kommer op hvert år til generalforsamlingen. Diskussion om,
hvem der skal deltage. Forslag om, at vi holder en ”fællesskabs-fest” for alle interesserede i byen –
evt. som en nytårskur i januar måned, hvor der ikke sker så meget.

Sæt kryds i kalenderen

for de næste par mødedatoer: mandag 1. juni kl. 16-17 samt onsdag 5. august kl. 17-18
i Købmandens mødelokale.

Referent Gitte

