
IDÉ- OG ARBEJDSKATALOG FOR BLISTRUP 

LOKALRÅD FOR ÅRET 2015-16 

Projekterne og formålet 

med projekterne 

Hvordan går det ? 

Hvor langt er vi nået ? 

Hvilke personer er tov-

holdere/kontaktperson? 

Integration af flygtnin-
ge i Blistrup 

Kommunen er blevet på-
lagt af staten at huse ca. 

120 flygtninge i kommu-
nen. Blistrup Sogn vil blive 

tildelt et antal flygtninge 
ud fra sognets antal borge-

re, ledige boliger m.m. 

Følgende opgaver er løst: 
 Blistrup bh som bolig 

for ni flygtninge 
 3 Depotrum på Bli-strup 

skole 
 Samarbejde med det 

grønne telt ved Hø-jelt 
vedr. møbler m.m. 

Følgende opgaver arbej-
des der på: 

 Formelt samarb. ml. 
lokalrådene 

 Formelt samarb. ml. de 
frivillige organer i 

kommunen og Byråd 

samt administrativt 
personale 

 Klubaftener i Græ-sted 

Tovholder: Bent Nielsen 
bename@post.tele.dk 

Andre tilknyttede: 
Formand Gitte Jensen 

Kasserer Carsten Eriksson 
2. best.’ssuppl. Annette 

Kampf 
Ad-hocperson Alice Nielsen 

 
Evt. andre tilknyttede per-

soner: 
Ad-hocperson Ken Ketter 

Ad-hocperson Arne Møller 
 

Byens -/sognets dag 

Blistrup Lokalråd arbejder 
på at få sat sognet på  

kommunekortet ved bl.a. 
at afholde en Byens -/sog-

nets dag med deltagelse af 
foreninger/institutioner/ 

virksomheder o.a. relevan-

te personer (kunstnere, 
landmænd m.fl.) 

Bestyrelsen har arbejdet 

på at finde tid og sted for 
selve arrangementet. Fore-

løbig er p-plads ved Brug-
sen/Netto et emne. Der er 

indledt samarb. med udde-
ler Rene ? fra Brugsen. 

Datoen bliver i juni måned 

2016. 

Tovholder: Eva Rühmann 

evru-1@hotmail.com 
Andre tilknyttede: 

Næstform. Lars Enevold-
sen 

Best.’smedl. Tina Buchwald 
Best.’smedl. Bent Jensen 

Formand Gitte Jensen 

Kasserer Carsten Eriksson 
Best.’smedl.Bo Andersen 

Anvendelse af den gam-
le FO-bygning ved sko-

len 
Blistrup Lokalråd har den 

holdning/mening, at FO-
bygningen skal bruges til 

gavn for sognets borgere, 

hvorfor bestyrelsen har 
forelagt nogle idéer for 

borgmesteren/byrådet 

Nogle af idéer er følgende: 
 Samlingssted for 

sognets ældre bebo-ere 
 Samlingssted for 

flygtningepersoner i 
sognet til møder/ 

klubaftener 

 Fritids- og ungdoms-
klub for 9-16 årige 

 Værkstedslokaler 
Der arbejdes p.t. på at få 

en politisk beslutning. 

Tovholder: Bent Nielsen 
bename@post.tele.dk 

Andre tilknyttede: 
Kasserer Carsten Eriksson 

Fremtid for Gilbjergsko-

len, afdeling Blistrup 

Grundet det faldende bør-

netal i kommunen generelt 
skal der i de følgende år 

foregå en revision af fast-
holdelse af Blistrup afde-

ling. Blistrup Lokalråd skal 

nøje følge udviklingen også 

Tovholder: Carsten Eriks-

son 
eriksson@mail.tele.dk 

Andre tilknyttede: 
Best.’smedl. Eva Rühmann 
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m.h.t. Alternativ Landsby-

miljø 

Sodavandsdiskotek 

Blistrup Lokalråd vil arbej-
de på at give de unge nog-

le festvaner, som ikke har 

forbindelse til spiritus og 
narko 

 Arrangementet skal ikke 

afholdes i sam-me 
tidsrum som an-dre 

lignende arr. i 

kommunen eller på 
skolen 

 Udbygning af sam-
arb.’srelation til sko-

lens arrangører om 
fælles arr. 

 Planlægning af faste 
festdage i 2015-16 

Tovholder: Bo Andersen 

ka.ba@mail.tele.dk 
Andre tilknyttede: 

Ad-hocperson Britta 

Christholm 
Formand Gitte Jensen 

Kasserer Carsten Eriksson 

Halloweensfest i samar-
bejde ml. skolen/kirken 

Ovenstående aktivitet vil 

Blistrup Lokalråd gerne 
arbejde for bliver en årlig 

tradition. 

Menighedsrådet i Blistrup 
Kirke skal inddrages i den-

ne proces m.h.p. afholdel-

se af aktiviteten sidst på 
året i 2016 

Tovholder: Tina Buchwald 
thvg@km.dk 

Andre tilknyttede: 

Best.’smedl. Eva Rühmann 
 

Nye billige boliger til 

unge, børnefamilier 
samt ældre borgere i 

sognet 
Blistrup Lokalråd ønsker at 

fremtidssikre befolknings-

udviklingen, så sognets 
borgere har en god alders-

fordeling mange år frem 

Der er blevet fremlagt et 

specielt forslag til financie-
ring af bl.a. byggegrunden 

ml. Bjørn Andersens Vej og 
Udholtsvej klods op ad 

skolen for ledende byråds-

medlemmer. 
Der arbejdes på projektet. 

Tovholder: Bent Nielsen 

bename@post.tele.dk 
Andre tilknyttede: 

Kasserer Carsten Eriksson 

Oversigt over nuværen-

de og kommende pro-
jekterede cykelstier 

Blistrup Lokalråd ønsker at 
arbejde for, at der på flere 

veje i sognet bliver mulig-
hed gennem en mere over-

ordnet kommunal strategi 

at få udarbejdet et over-
sigtskort samt få indblik i 

nye off. vejarbejder på 
cykelstier i sognet 

 Cykelstierne skal bå-de 

være til gavn for 
sognets egne borge-re 

men også give tu-rister 
mulighed for at komme 

sikkert frem på veje på 
kryds og tværs af 

kommunen 

Lokalrådet er informeret 
om, at Teknisk Forvaltning 

p.t. er i gang med indteg-
ning af eksisterende stier, 

hvorfor opgaven først 
dagsordenssættes, når 

materialet er færdigt 

Tovholder: BrittaChrist-

holm 
christholm83@gmail.com 

 

Oversigtskort over sog-

nets seværdigheder og 

indkøbsmuligheder 
For at fremme turisternes 

mulighed for at få overblik 
over ovenstående ønsker 

Blistrup Lokaråd at udar-
bejde en lille turistfolder 

Projektet ligger p.t. lidt 

stille, men vil blive dagsor-

denssat, når ovenstående 
opgave vedr. cykelstier fo-

religger. 

Tovholder: Britta Christ-

holm 

christholm83@gmail.com 
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Elektronisk oplysnings-

tavle i/ved Superbrug-
sen 

Blistrup Lokaråd ønsker at 
undersøge, om vores 

hjemmeside med relevante 
oplysninger om aktiviteter/ 

arrangementer m.m. kan 
suppleres med en elektro-

nisk infotavle placeret en-
ten i Superbrugsen eller på 

p-padsen ved Superbrug-

sen/Netto 

Dette projekt er vurderet 

til at være en opgave, der 
bl.a. betyder, at der skal 

søges økonomiske midler 
til opførelse samt vedlige-

holdelse 

Tovholder: Eva Rühmann 

evru-1@hotmail.com 
 

Sognets Sankthansfest 

om eftermiddagen/tid-
lig aften 

Blistrup Lokaråd har øje 
for, at det for børnefamilier 

kan være svært at deltage 
i Sankthansfestligheder, 

der ofte foregår senest på 

aftenen 

Lokalrådet vil arbejde for, 

at vores nys etablerede 
Sct. Hansfest på spejder-

nes grund bliver en årlig 
tilbagevendende begiven-

hed 

Tovholder: Eva Rühmann 

evru-1@hotmail.com 
Andre tilknyttede: 

Best.’smedl. Bo Andersen 
Formand Gitte Jensen 

Best.’smedl. Bent Nielsen 
Kasserer Carsten Eriksson 

Ad-hocperson Alice Nielsen 

Etablering af en besøgs-

vensordning for ældre i 
sognet 

Gennem forskellige kon-
takter blandt sognets be-

boere har Lokalrådet fået 
kendskab til, at mange æl-

dre – enten på plejehjem, i 
ældreboliger eller private 

hjem har behov for om-

sorgsbesøg af personer, 
der gerne vil yde en ind-

sats her. 

Foreningen er blevet eta-

bleret ud fra alle gældende 
lovlige regler, og der er 

allerede personer tilknyt-
tet, som nu er i gang med 

at besøge ældre personer 
med omsorgsbehov. Det 

skal senere undersøges, 
om Græstedområdet også 

skal være en del af ord-

ningen 

Tovholder: Bent Nielsen 

bename@post.tele.dk 
Andre tilknyttede: 

Ad-hocperson Alice Nielsen 

Opgave, som p.t. løbende opdateres: 

 Lokalforeningens hjemmeside og Facebook, som p.t. har journalist Berit Aagesen 
som webmaster og næstformand Lars Enevoldsen som koordinator 

Opgaver, som har været programsat, men som er sat på en venteliste til 
senere inspiration: 

 De ældste børn i 4-6 klasse på Blistrup skole vedr. alternative fritidsbeskæfti-

gelser 
 Fredagsrul med rulleskøjter 

 Rensning af sognets gadekær 
 Forskønnelse af Blistrup by vedr. bygninger 

 Opstilling af nye kreative byskilte på indfaldsvejene til sognet samt opstilling af 
kunst af lokale kunstnere 
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