
Nørholm Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018 

 

____________________________________________________________ 

 

Til stede: Brian Dybsø (BD), Morten Cramer (MC), Janne Severinsen (JS) og Flemming Midtgaard (FM) 

Fraværende: Jan Sort (JSO) 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra LAK 

2. Bålhytte og shelter på Baunshøj 

3. Badebro 

4. Sct. Hans 

5. Igangværende projekter 

Hjemmesiden 

Borgernyt 

Foreningens mailboks 

Stier 

Informationstavle Fattighuset 

6. GDPR – Møde – Aalborg Kommune 

7. Næste møde  

 

 

Ad 1) JS er medlem af det Grønne Råd under LAK (Landsbysammenslutningen i Aalborg Kommune) 

Har følgende orientering herfra: 

Indvielse af tre nye cykelruter i Aalborg Fjordland med udgangspunkt fra Sebbersund. Lørdag 

d. 2. juni kl. 10.00 – 13.30 v. Kulturbrugsen. https://www.visitaalborg.dk/aalborg/indvielse-

af-cykelruter 

 

Aalborg Kommune arbejder på at opnå fredning af byparkerne: Mølleparken, Øster anlæg og 

Sohngårdsholmsparken (Golfparken) 

 

Ad 2) Orientering om at JS har været til møde med Peder Petersen (Aalborg Kommune) om 

etablering af bålhytte og shelter ved Baunshøj. Peder var meget positiv over for projektet og 

vil udarbejde projektplan og hjælpe med diverse ansøgninger og tilladelser mv. 

Der skal udarbejdes en fondsansøgning, som JS og FM laver udkast til. 

 

Ad 3) Der er en gruppe borgere der via Facebook er ved at undersøge om der er interesse for at 

etablere en badebro ved enden Hølstien (Nørholm Landingsplads). 

 Hvis det bliver aktuelt vil Borgerforeningen gerne understøtte en evt. arbejdsgruppe og 

hjælpe med ansøgning om tilladelser og fondansøgninger mv. 

 

Ad 4) Sct. Hans. 

 JS har bestilt øl og vand mv. til arrangementer. 



 BD er tovholder på Bålet 

 Vi mødes for at gøre pladsen klar kl. 17.00 på dagen. (JS, BD og FM) 

 MC spørger mulige emner til båltaler. 

 

Ad 5) Igangværende og kommende opgaver 

- Ny Hjemmeside 

Vi arbejder på at få lavet en ny hjemmeside. MC, BD og FM arbejder videre med at få 

udarbejdet et oplæg. Der er indhentet et foreløbigt tilbud på at få eksterne assistance. 

 

- Borgernyt 

Der er nu lavet aftale om, at få særnummeret af ”Borgernyt” omdelt sammen med 

Sognebladet 

 

- Mailboksen skal ryddes op og håndteres løbende. 

Alle mail der er mere end 2 måneder gamle arkiveres, slettes eller sendes til relevante 

bestyrelsesmedlemmer. 

Fremover vil vi forsøge at håndtere alle indkomne mails løbende. 

FM er tovholder 

 

- Stierne 

Vandrestien fra skolen og ned til fjorden bliver der slået græs på inden sommerferien af 

skolens pedel. Vi må selv slå stien i sommerferien. 

Stien ved sommerhusområdet øst for Nørholm skal vedligeholdes af ejerlauget for 

sommerhusområdet, men dette sker ikke. 

Janne undersøger hvad Aalborg anlægsgartnere skal have for at slå stierne. Alternativt 

om vi kan få en såkaldt ”Landsbypedel” stillet til rådighed. 

 

- Informationstavle ved Fattighuset 

Skilteholder er indkøbt, men der mangler at blive skrevet tekst og lavet opsætning på 

informationstavlen. 

BD tovholder 

 

Ad 6) GDPR møde 

 Persondataforordningen (GDPR) træder i kraft 25. maj 2018 

BD og måske MC deltager i orienterende møde herom. Det er Aalborg Kommune der invitere 

alle foreninger i kommunen. 

 

Ad 7) Næste møde d. 6. august kl. 19.30 hos JS 

  

 

 

 

Referent 

Flemming Midtgaard 

 


