
Fællesmøde den 16. september 2019 i Cafeteriet, Blåhøj hallen

Deltagere: Beboerforeningen, bosætningsgruppen, miljøgruppen, dagClbudsgruppen, skolegruppen, 
Udviklingsselskabet, præsterne fra Betania samt gruppen, der vil skabe et privat dagClbud. 

Formålet med mødet er en opfølgning på Byrådets beslutning om at lukke Kernehuset pr 31.12.19.

Velkomst ved LoLe. Vi skal se fremad. Vi skal fortsæLe med samme posiCvitet. Der skal en 
repræsentant fra beboerforeningen med i de grupper, som fortsæLer. Dog ikke den arbejdsgruppe 
som arbejder på at lave et privat dagClbud. 

Tak for indsCllingen Cl Årets forening. 

Bosætningsgruppen. 

Folderen er lavet, og den skal videreudvikles. Det kan være en ide, at skolegruppen er med Cl det. 
Det kunne være spændende, at få den ud Cl de store virksomheder, som beskæOiger pendlere. Der 
blev talt om layout og informaConer i folderen.

 Bosætningskonsulenten i kommunen må ikke oplyse, hvem der flyLer Cl byen. Men vi kan alle 
holde øje med det på vores veje. Der kan under Bosætningsudvalget arbejdes på at have folk i 
byerne, som byder velkommen Cl nye ClflyLere. TilflyLere kan hente en velkomstpakke på rådhuset.
Kan vi få vores folder i den? Der kan tages kontakt Cl Preben Christensen eller Holger Keldsen. 

Der er søgt midler Cl at reklamere for byggegrunde. Her er det vigCgt også at huske 
erhvervsgrundene. Der er både i Gammel Blåhøj og i Blåhøj staConsby. 

Gruppen arbejder også videre med en ide om en 3 siders omtale i et magasin, der omdeles i hele 
kommunen. 

Hjemmesiden skal fortsat opdateres. Det er alle, der skal byde ind med indhold. Husk at holde en 
god tone, når vi taler om Blåhøj, skole osv.

Miljøgruppen. 

Der er ikke arbejdet videre med noget bestemt. Gruppen nedlægges for nu. 

Skolegruppen.

 Gruppen ændres Cl en støLegruppe for skolen. Der holdes møde med Susanne Rasmussen snarest 
om hendes og skolens ønsker. Vi vil støLe op om skolen. Indsamle penge via arrangementer. 
FortsæLe koordineringen af læserbreve - de gode historier!

Vi vil sørge for, at personalet på skolen bliver anerkendt f.eks. på Lærernes dag.

Vi vil arbejde på en Ordblinde Camp for børn og voksne. 

Vi arbejder videre med ide om “sprogcafe”. 

DagClbudsgruppen

Gruppen nedlægges.



Gruppen, der arbejder for det nye, private dagClbud.

(Der er brug for et navn). Gruppen består af Lystersmindes bestyrelse, personalet samt folk fra 
byerne med baggrund i pædagogik, økonomi og generel bred viden. Der skabes kontakt Cl folkene 
bag Ønskeland i Ikast. Der kan skabes kontakt Cl privat Clbud i Fasterholt via Pia Rønn. 

Gruppen har fået tal fra kommunen, som de ser som et godt udgangspunkt for videre dialog. Det er 
fortsat en god ide holder forældre i Lystersminde og Kernehuset orienteret via nyhedsbreve. 
Ligesom sidste opdatering, der blev skrevet. Bed om hjælp i byerne. Vi vil rigCg gerne hjælpe, hvor vi
kan. 

JeaneLe Rosing vil gerne hjælpe med spørgeskema, hvis det har interesse. 

Præsterne i Betania

Vi vil meget gerne bidrage. Spørg! Fælles interesse. 

VigCgt at tænke fremad. DrøOelse af Friskole. Et helt igennem Fri-Clbud i Blåhøj med vuggestue, 
børnehave og skole. Med tydelige værdier og visioner kan, der hentes børn i de omkringliggende 
byer. Vuggestue/børnehave i Betaniakirkens lokaler som alternaCv Cl kommunens bygninger. 
Fordele og ulemper drøOet i forhold Cl et Clbud lige vedsiden af skolen. Det er at foretrække.

Mere synlig reklame for byerne ved byportene. Store plakater i byportene. Betania vil gerne hjælpe 
med trykning af foldere o.l. 

Udviklingsselskabet.

Vi lyLer. Tanker omkring drøOelser med kommunen, som det private dagClbud har pt. 

En ide, at man møder op ved fællesspisning i hallen, hver anden onsdag (ulige uger) og orienterer fra
grupperne. Målgruppe dagClbud og skole. 

InformaConstavle fra Tanken deles og flyLes Cl hallen og evt. Betania.

Spørge Irina om hun vil med i arbejdet med udvikling i forhold Cl vores østeuropæiske familier. Og i 
forhold Cl at få materialer oversat. Dejligt, at de kom en “bordfuld” Cl sidste fællesspisning.

Streamere Cl bilerne. Slogan om Blåhøj. PR. Beboerforeningen har som udgangspunkt ansvar for 
deLe område og kan uddelegere eOer behov. 

Storke ved skolen eller andet blikfang, så vi får synliggjort nyfødte. Vickie tager billeder af den fra 
Hoven. 

Hjemmesiden skal have materialer! Dennis arbejder på sagen. Beboerforeningen får talt med Jesper 
omkring overtagelse af Cdligere hjemmeside.  Der skal retningslinjer Cl Facebookgruppen og flere 
administratorer på. Mads og Mai har meldt sig. Beboerforeningen indsamler forslag Cl retningslinjer 
og kontakter Lisbeth Boelsgaard. 

Videoen på hjemmesiden, som bosætningsgruppen har lavet. 


