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Generalforsamling d. 25. februar 2019 
Referat 

 
 
Dirigentrollen varetages af Anja Jørgensen 
 
1. Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene.  

Der er 2 beretninger – Først en fra Nørholm og Omegns Borgerforeningen og dernæst en 
fra Nørholmegnens Samråd. 

Essensen af de skriftlige beretninger. 

Borgerforeningen 

- Gennem hele 2018 har bestyrelsen arbejdet målrettet på at få medlemstallet op på et 
rimeligt niveau. Det er hvert år lidt af en kamp, at få nogle af medlemmerne til at 
reagere på de udsendte kontingentopkrævninger. Vi tror grundlæggende at de fleste 
gerne vil være medlem og betale, men bare ikke får det gjort. 

 

- Arrangementet ved Sct. Hans aften er den første fællesaktivitet på året. I 2018 blev det 
med Jeppe Søe som båltaler og et mægtigt bål et fint arrangement. Tak til Ole 
Stephansen og Jacob Hansen for deres store praktiske hjælp. 

 

- Bjørnedagene har som en af aktiviteterne et stor Kaffe/kagebord, som 
Borgerforeningen står bag og hvortil bageren i Hasseris sponsorerer kager, men også 
flere lokale bidrager med hjemmebagt. Tak til alle for jeres bidrag.  

 

- I forbindelse med Bjørnedagene så et nyt tiltag dagens lys. Fjordfesten, som blev til i 
samarbejde med IF Bjørn, Vandværksfestudvalget og Borgerforeningen. Ideen var at 
skabe en festaften for hele Nørholm, hvor børn og unge kunne deltage indtil efter 
middagen. Herefter var der lagt op til en voksenfest. Vi håber at kunne gentage 
aktiviteten i år, men opfordre samtidig flere til at melde sig som medarrangør. 

 

- Arealet ved den nedlagte branddam – også kaldet Toften og området ved Bredkilde bag 
ved Fattighuset er nu ryddet og planeret. Herefter mangler der at blive tilsået med 
græs. Det er Aalborg Kommune – Park & Natur, der velvilligt har stået for arbejdet. 
Nørholm By (Borgerforeningen) overtager herefter arealerne og vi skal i fællesskab 
finde ud af, hvordan de fremadrettet skal indrettes og benyttes. 

Der har været søgt midler til et projekt bålhytte & oplevelsesplads på Bavnshøj, men 
der er indtil nu opnået tilsagn om økonomi til en mindre ambitiøst projekt. 
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- Stien der går fra skolen og ned til fjorden, bliver nu vedligeholdt med græsslåning af en 
pedelordning under Aalborg Kommune Park & Natur. 

På fjordstien øst for Hølstien, er der udlagt en ny bro over et vandløb. Janne og Magnus 
har stået for byggeriet og opstilling. 

 

- Der har været afholdt et naturarrangement ved fjorden, i samarbejde med en 
naturvejleder fra Aalborg Kommune, hvor der også blev lavet bålmad. 

 

- Sidst på året er der fremskaffet et stort juletræ, som velvilligt blev sponsoreret af 
”Bakkens juletræer” i St. Restrup. Bestyrelsen står for opsætning og lys på træet, 
således at vi alle kan mødes omkring juletræet 1. søndag i advent. Tak til flere for 
praktisk hjælp og tak til Købmandsforeningen for servering af æbleskiver gløgg. 

 

- Hvert 2. år afholdes der Børnedyreskue. Håbet er at rigtig mange vil bakke op omkring 

arrangementet, både på selve dagen, men også med de mange praktiske gøremål der 

er med at få hele arrangementet op at stå. 

 

- Der foregår mange snakke og der er mange tanker i vores lokalområde, om hvordan 

fremtiden tegner sig.  

Vil der fortsat være en Købmandsforening, Hvad med Forsamlingshuset, hvordan med 

skolen og hvad skal der i øvrigt ske i naturen omkring os. 

Afslutningsvis en opfordring til, at vi i nær fremtid får afholdt et par borgermøder, hvor 

vi går i dialog om, hvordan vi skal løfte vores lokalområde ind i 2020. 

 

 

Beretning for Nørholmegnens Samråd 

- I det forløbne år er der blevet etableret en ny hjemmeside til erstatning for det 
tidligere trykte ”Borgernyt”. Hjemmesiden har adressen www.borgernyt.dk. 

Tanken er at hjemmesiden skal dække alle foreninger i området og at der via 
hjemmesiden kan udgives et ”nyhedsbrev” ca. 4 gange årligt. 

Alle opfordres til at bidrage med nyhedsstof til såvel hjemmeside som nyhedsbrev. 

 

- Bestyrelsen her været deltagende i flere møder i samrådsregi, bl.a. har vi været til 
møde om den nye persondatalov. Desuden er vi aktive deltager i møderne om 
udformning af Aalborg Kommunes nye Landdistriktspolitik, der skal vedtages til 
efteråret og som bliver gældende for en 4 årig periode. 

Janne har som medlem af bestyrelsen for Landsbyerne i Aalborg kommune deltaget i 
LAK bestyrelsesmøder. Efter 4 år i Lak bestyrelsen ønsker Janne nu at stoppe, men vi 
har en ny kandidat til bestyrelsesposten i Lak da Flemming ønsker at stille op hertil. 

 

- Der er ønske om at indkalde til et par Samrådsmøder i 2019, hvor vi foreningerne 
imellem kan drøfte de aktuelle behov oh udfordringer der er i spil. 

 

Efter fremlæggelse af de to beretninger var der en del afklarende spørgsmål til indholdet.  

Der blev også spurgt ind til de omtalte arealer omkring Bredkilde og Toften mv., men dirigenten 
henviste til, at dette tema er på under et senere punkt. 

 

 

http://www.borgernyt.dk/
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2. Kassererens fremlæggelse af regnskab.  

Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018. 

Lidt omkring indsatsen for at opnå et større medlemstal. 

Indtægter i alt kr. 36.000 

Udgifter kr. 40.000 

Løbende økonomi - uafsluttet  

- Skilt ved Fattighuset kr. 9.890 

- Foto konkurrence kr. 4.846 

- Samrådet har til projekter kr. 14.700……. 

Kassebeholdning inkl. Løbende poster kr. 65.161 

Spørgsmål og svar til regnskabet. 

Længere snak om hvordan medlemstallet igen kan blive højt og om opkrævningsform af 
kontingentet. 

Forslag om ”foreningsapp” eller anden automatisk betaling. 

Umiddelbart kunne det se ud som om vi har en stor kassebeholdning, men beløbet dækker 
over allerede øremærkede penge, samt at der skal være økonomi til egenfinansiering af 
kommende projekter, hvortil der søges fondsmidler. Ved sådanne projekter skal vi typisk 
selv udrede 10 – 20 % af det samlede projektbudget.   

 

3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 

Brian Dybsø og Morten Cramer er på valg og begge modtager genvalg 

De vælges begge to til en ny 2 årig periode. 

Iben Leer vælges som Suppleant. 

 

4. Valg af revisor. 

Søren er på valg og modtager genvalg – vælges 

Asger ønskede at stoppe i valgperioden. I stedet blev Rasmus Krog valgt. 

 

5. Valg til deltagelse i permanente udvalg. 

Børnedyrskuet 

Louise er pt. eneste medlem i udvalget. 

BD fortæller lidt om udvalgets arbejde. Overskuddet fra aktiviteten går til aktiviteter for 
børn i sognet. Opfordre kraftigt til at flere går ind i arbejdet med at få planlagt og 
arrangeret aktiviteten 

 

Grønt udvalg 

Flemming fra bestyrelsen. Herudover vælges: Rasmus Krog, Kirsten Arden, Anja Jørgensen 
og Niels Pagh Andreasen.  

 

Stiudvalg 

Vedligeholdelse af sti-pæle og foldere / tavler mv. 

Janne fra bestyrelsen er den bærende person sammen med sin praktiske hjælper Magnus. 
Der var ikke flere der meldte sig til udvalget, men er der personer i medlemskredsen, der 
kunne tænke sig at gå ind i opgaven, med at få stien og broerne reetableret i området øst 
for Nørholm – nord for sommerhusområdet, er man meget velkommen til at melde sig til 
bestyrelsen. noerholmborgerforening@gmail.com 

 

mailto:noerholmborgerforening@gmail.com
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6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. 

Vedtaget 

 

 

7. Indkomne forslag. 

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen vedr. benyttelse af arealet ved nedlagt 
branddam på Hanedamsvej. 

Bestyrelsen valgte at trække forslaget med den begrundelse, at der nu var vedtaget at 

oprette et ”Grønt udvalg” til at komme med idéer og løsningsforslag til anlæggelse af 

fællesarealer i Nørholm by. 

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring i vedtægternes pgr. 4.  

Forslag 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter 

selv sin forretningsorden. Formand, næstformand og kasserer udgør et forretningsudvalg (FU) 

og mindst 2 personer af FU tegner foreningen, over for offentlige myndigheder og kontraktligt 

mv. 

Forslaget blev vedtaget, men da vedtægtsændringer kræves vedtaget på 2 af hinanden 

følgende generalforsamlinger, kan forslaget først blive indskrevet i vedtægterne efter næste 

generalforsamling i 2020, eller efter en ekstraordinær generalforsamling i år. 

 

8. Eventuelt. 

- Erik opfordre til at vi stemmer på ham som lokal repræsentant i energiselskabet 
ENIIG. 
www.Eniig.dk/valg – stem her. 
 

- Noget om lokalplanen og byens udvikling. Skal vi til at forholde os til at få udarbejdet 

en ny lokalplan. Kan tages op på borgermøder. 

En lang og spændende snak om lokalplanen og opmærksomhed på kommunale tanker 

om udstykning af idrætsbanen på Bavnshøj. 

- Rasmus orienterer om at der er en lille gruppe der arbejder for at oprette et 

skovområde, men de er i processen blevet opmærksom på, at Limfjordskommunerne 

arbejder på at omlægge engene øst om Nørholm og ud forbi Mellemholm til Nibe, til et 

våd- og naturområde. 

 

Referent 

Flemming Midtgaard 


