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Bredkilde i Nørholm

Lige nord for Fattighuset ved Hane-
damsvej i Nørholm, kan man nu igen 
se kildevældet ”Bredkilde”. Aalborg 
Kommunes Park- og Natur har om-
kring årsskiftet stået for oprensnin-
gen af kilden og kanalen. De mang-
ler nu kun at planere og så græs, 
hvorefter hele herligheden overgår 
til rekreativt område.

Kilden gav helt tilbage i 1500 tallet 
vandkraft til Nørholm vandmølle, der 
i gamle tekster nævnes først gang i 
1553, men vandmøllen har ikke eksi-
steret siden 1700 tallet. Til gengæld 
kom der senere, i 1872 en vindmølle, 

som lå på bakken vest for kirken. 
Vindmøllen virkede frem til 1956, 
hvor den blev revet ned.

I nyere tid har kilden endnu engang 
bidraget til livets opretholdelse i 
Nørholm. I isvinteren 1974/75 lod 
gårdmændene i byen, Bredkilde ud-
grave/oprense, den gav således igen 
frisk vand til bøndernes dyr og byens 
beboere, der kunne hente det helt 
nødvendige vand til husholdningen.

Det vil være rigtig dejligt, om vi via 
en frivillig ”kildegruppe”, fremover 
kunne holde området omkring 

kilden fri for tilgroning, således at 
Nørholmegnen kunne få endnu et 
tilgængeligt rekreativt område. 

Hvis det er muligt at samle en grup-
pe frivillige til denne opgave, vil Bor-
gerforeningen forsøge at fremskaffe 
midler til borde/bænkesæt til opstil-
ling ved Bredkilde.

Interesserede til en Kildegruppe kan 
henvende sig til Borgerforeningens 
bestyrelse via mail –  
 
noerholmborgerforening@gmail.com

mailto:noerholmborgerforening@gmail.com


Mandag d. 25. februar kl. 19.30  
afholdes der ordinær generalforsamling. 

Vi har lånt Sognesalen, Nørholm Bygade 46 A til formålet og 
alle fra Nørholmegnen er meget velkommen. Det er dog kun 
medlemmer der har betalt kontingent, der har stemmeret ved 
generalforsamlingen.

Undervejs vil der blive serveret en forfriskning og en kop kaffe mv.

På generalforsamlingen kan du få indblik i, hvad bestyrelsen 
har arbejdet med i det forgangne år. Du kan også høre lidt om 
vores repræsentation i ”LAK” – Landsbyerne i Aalborg Kommu-
ne. Det er også muligt at komme med forslag til, hvad du kunne 
tænke dig bestyrelsen har fokus på fremover.

Inden den formelle del, vil borgerforeningens nye hjemmeside 
blive præsenteret og vi vil fortælle lidt om baggrunden for si-
dens indhold.

Du kan allerede nu tage et kik ind på hjemmesiden –  
www.borgernyt.dk

Generalforsamling  
i Borgerforeningen og Nørholmegnens Samråd

Dagsorden
1. Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene.

2. Kassererens fremlæggelse af regnskab.

3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 
På valg er Brian Dybsø og Morten Cramer. (Begge modtager 
genvalg). 
Der skal vælges en ny suppleant da nuværende er fraflyttet 
området.

4. Valg af revisorer.

5. Valg til deltagelse i permanente udvalg. (evt. valg til grønt 
udvalg - fællesarealer)

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag (de skal være formanden i hænde senest 
8 dage før generalforsaml.)  
Medlemmer der har forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, kan indsende forslaget på mail til  
noerholmborgerforening@gmail.com

8. Eventuelt.  
Under punktet er der plads til udveksling af ideer og tanker 
om nye tiltag i lokalområdet.

NB:
Servicemeddelelse til alle der endnu ikke er 
medlem af Borgerforeningen, eller som end-
nu ikke har betalt kontingent for 2019. 

Medlemskab koster fortsat kun: 50,-kr. for 
enkelt medlemskab eller 100,-kr for hus-
stands-medlemskab.

Du kan indbetale det ønskede kontingent på 
følgende måde:

1. Via MobilePay til 78886, skriv din adresse 
og mailadresse som kommentar

2. Via bankoverførsel:  
Spar Nord - Reg. No. 9367  
Konto No. 24 75 72 23 72

VIGTIGT!

Vi skal bruge din e-mailadresse, således vi 
til næste år kan sende dig en kontingentop-
krævning. Derfor skal du lige sende os din 
adresse og mailadresse – send til:

noerholmborgerforening@gmail.com

http://www.borgernyt.dk
mailto:noerholmborgerforening@gmail.com
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Trafiksikkerhed
Vi må desværre nok erkende, at vi 
ikke har kommunes bevågenhed, 
i forhold til trafiksikkerhed i vores 
lokalområde. Senest er en del af 
vejbelysningen på Nørholmsvej ved 
Hasseris Å blevet nedtaget. Borger-
foreningen har sammen med ”Lands-
byerne i Aalborg Kommune” (LAK) 
gjort indsigelse mod nedtagningen 
af vejbelysningen på Nørholmsvej. Vi 
er blevet stillet et møde i udsigt, om 
trafiksikkerhed på Nørholmsvej.

Heldigvis har vi hidtil været forskånet 
for meget alvorlige trafikuheld, men 
især cyklister og gående og motioni-
ster, oplever af og til nærved-hændel-
ser, der kunne være endt grueligt galt.

Måske skal vi til at slå et slag for for-
længelse af cykelstien fra Restrup 
Enge til Nørholm. Strækningen er en 
del af ”Fjordruten” for cykelturister 
og det er også en del af den regiona-
le cykelrute 23. 

Desværre er strækningen ikke med 
på kommunens prioritetsliste for 
nye cykelstier, men det kan måske 
ændre sig, ved til stadighed at gøre 
opmærksom på strækningen.

Vore lokale byrådspolitikere bryster 
sig ellers med, at Aalborg Kommu-
ne er og skal være Danmarks cykel 
kommune nr.1., men her er de da vist 
kommet til at glemme vores lokal-
område. Også i Nørholm kunne det 
være dejligt at få anlagt en rigtig cy-
kelsti bag om kirken, således at cykli-
ster ikke skal følge Nørholm Bygade, 
sammen med andre køretøjer, rundt 
i svingene ved kirken.

Som det fremgår af billedet er der 
allerede nu en uofficiel cykelsti bag 
om kirken, som børnene til skolen 
benytter flittigt.

Med hensyn til trafiksikkerhed, skal vi 
naturligvis også selv tage ansvar. Husk 
derfor at tilpasse farten til forholde-
ne, især når du som bilist færdes på 
Nørholm Bygade, Nørholm Villavej og 
Hanedamsvej. Disse veje er uden ad-
skillelse af bilister og bløde trafikanter. 
Desuden er der ofte hunde med fod-
gængere i snor, heste der bliver redet 
eller trukket afsted og ikke mindst en 
masse legende børn.



Arealet ved den tidligere branddam på Hanedamsvej
Så er arealet, hvor den tidligere branddam på Hanedams-
vej lå, blevet fyldt op og planeret. Nu mangler der blot at 
blive sået græs og tromlet. Også her er det Park og Natur i 
Aalborg Kommune, der har stået for det praktiske arbejde. 

Arealet bliver her i januar formelt overdraget til fællesareal 
for Nørholm, med Nørholm og omegns Borgerforeningen, 
som administrator for brugsret og aktiviteter på arealet.

Borgerforeningens bestyrelse har ved tidligere lejligheder 
efterlyst ideer til, hvordan arealet kan bruges og indrettes, 
men der er endnu ikke kommet nogle tilkendegivelser 
herom.

På generalforsamlingen vil anvendelsen af arealet blive 
drøftet da der er indkommet forslag herom. 

Havørred: I sommerperioden kan 
man også være heldig at rende ind 
i havørreden ved Klithusevej. Der er 
i perioden dog ikke så mange af de 
store over mindstemålet (40 cm.) Om 
det har noget at gøre med, at der om 
sommeren står en del ruser og garn, 
må stå i det uvisse.

I de kolde efterårs- og vintermåne-
der, trækker de større ørreder forbi 
Strækningen ved Klitgårds Fiskerleje, 
på vej til de nærliggende åer, som 
har sine udløb i Limfjorden. Om 
foråret, efter gydeperioden og efter 
at fiskene er trukket ud i fjorden fra 
åerne igen, kan der stå ret store fisk 
her, som kun er i området for at tage 
føde til sig i form af rejer, småfisk og 
små krabber.

Fangstmetoder

Hornfisk 
Kan fanges fra starten af maj og ca. 4 
måneder frem. Hornfisken har intet 
mindstemål og ingen fredningstider.

Havørred 
Havørrederne går gerne efter sølv, 
hvid, kobber eller skarp grøn, samt 
rød/sort-kombi året rundt. Dette når 
der fiskes med blink. Og ligesom i 

Fang selv din middag
Nu er det jo ikke meningen, at du skal gå ud og ind-
fange de høns eller ænder, der til tider går frit omkring 
i området, men har du interesse i lystfiskeri, kan det 
såmænd godt lade sig gøre selv at fange en havørred, 
nærmest lige uden for døren.

Vi har fået lov til at sakse nedenstående tekst fra en 
hjemmeside der hedder Camping og fiskeri, som her 
giver gode råd til en tur ved Klitgård Fiskerleje.

resten af landet kan her nævnes, at 
blinkets størrelse i bund og grund er 
underordnet, især om foråret og om 
sommeren. Den lille ørred på billedet 
nederst i denne guide, var ca. 30 cm. 
lang. Den huggede på et blink på 
15 cm. 
Om vinteren er mindre agn dog at 
foretrække her.
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Nørholmegnens Samråd

afholder ordinær generalforsamling i Sognesalen, 
Nørholm Bygade 46 A, Nørholm.

Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden – jf. vedtægterne
Præsentation af ny hjemmeside – www.borgernyt.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

fremsendes inden d. 18. februar til
noerholmborgerforening@gmail.com

Venlig hilsen - Bestyrelsen

På gensyn ved generalforsamlingen  
d. 25. februar kl. 19.30 

i Sognesalen  
Nørholm Bygade 46 A, Nørholm

Nørholm og omegns Borgerforening * Bestyrelsen * noerholmborgerforening@gmail.com
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