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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018 

____________________________________________________________ 

 

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

Jan Sort (JSO) 

 

Dagsorden: 

 

1. Fondsansøgning  

 

2. Ny hjemmeside 

 

3. Sct. Hans 

 

4. Andre igangværende projekter 

 

5. Næste møde  

 

 

Ad 1) Fondsansøgning. 

JS og Fm har udarbejdet en fondsansøgning til Nordeafonden – ”Kystpuljen”, hvorfra der 

søges om kr. 530.000,00  

Vigtigt at der er lokal interesse for projektet og at der dannes en projektgruppe af 

interesserede, som kan varetage detailplanlægningen, hvis projektet bliver realiseret. 

 

Projektets idé: 

Den overordnede idé og vision er at skabe en aktiv og brugervenlig opholds- og 

informationsplads, hvor kendskabet til Limfjordslandets natur og tilblivelse formidles. 

Desuden med informationer om lokalområdets cykel-, vandre- og ride ruter. Desuden om 

historisk by rute i landsbyen Nørholm. 

Pladsen er fysisk placeret i tilknytning til Fjordcykelrute 23 og der er fra pladsen et unikt 180 

graders udsyn over Limfjorden fra Lindholm og ”Fruens Holm” i øst hen over Gjøl Bredning 

og Øland i vest. Man kan visuelt se og lære om, hvordan Limfjorden bugter sig og danner 

bredninger i landskabet. Denne del af Limfjorden, er også kendt gennem Hans Kirks roman 

Fiskerne.  

Shelters og bålhytte skal give mulighed for overnatning for cykel- og vandreturisme i 

fjordlandet. Desuden skal indvendige vægge/tagflader tjene som informations- og 

oplysningsflader. 

Visioner er også at skabe en platform for forskelligartede aktiviteter for lokalområdets 

beboer. 

I tilknytning til projektet søges etableret et samarbejde med Aalborg Kommune om en 

reetablering af den oprindelige hulvej der løber langs med fjorden. Dog kun på det stykke der 

forbinder Bavnshøj med landsbyen Nørholm (ca. 300 m.) Herfra fortsætter vejen som 

Hanedamsvej, der er holdt i den oprindelige form som grusbelagt hulvej med 

bevaringsværdige store træer, som flere steder danner tunnel. 
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Ad 2) Ny hjemmeside 

 Resume fra møde med ekstern IT support om at få skabt en ny hjemmeside. 

 Da hjemmeside etableres i Samrådsregi, skal alle lokale foreninger være repræsenteret. 

 Vi skal i den kommende periode have udformet noget materiale til hjemmesiden. 

FM skriver udkast til ”velkomstbrev” for tilflyttere, der skal indeholde oplysninger om 

lokalområdet. BD og JS leverer stikord og materialer hertil. 

 

Ad 3) Sct. Hans 

 Der er sørget for at pladsen er ryddet og at der er samlet sammen til bål. BD 

 Rasmus Krogh stiller sig til rådighed som hyggepianist. 

 JS sørger for øl, vand og vin. 

 FM. køber vin til Jeppe Søe (båltale) 

 Overskuddet fra arrangementet går til Fattighusforeningen. 

 

Ad 4) Andre igangværende projekter 

Intet nyt. 

 

Ad 5) Næste møde – 6. august kl. 19.30 hos JS 

 

      

 

 

 

 

 

Referent Flemming Midtgaard 

  

  

 


