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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2018 

____________________________________________________________ 

 

Til stede: Morten Cramer (MC), Janne Severinsen (JS), Jan Sort (JSO)  

og Flemming Midtgaard (FM) 

 

Afbud: Brian Dybsø (BD) 

 

Mødet er indkaldt eftersom det berammede møde d. 6. august blev aflyst. 

 

Dagsorden: 

 

1. Hjemmesiden 

2. Medlemstallet og opkrævning af kontingent 

3. Projektansøgning og holdning til driftsaftale med Aalborg Kommune 

4. Nyhedsbrev til hjemmesiden (Borgernyt) - indhold og termin? 

5. Velkomstbrev 

6. Fjordfest 

7. Mere lavpraktiske ting som indgår i foreningens årshjul (hvis der er noget) 

8. Eventuelt 

9. Fastsættelse af mødedatoer frem til generalforsamlingen 2019. 

 

 

 

 

Ad 1) Hjemmesiden 

Skabelonen til hjemmesiden er nu på plads og samarbejdet omkring opbygningsfasen med 

ekstern konsulent skal afsluttes. 

BD og MC bliver tovholder i forhold til teknisk vedligeholdelse. 

 

Den nye hjemmeside forventes oppe at køre primo november 2018. 

Der oprettes en web-adresse, som alle indlæg til hjemmesiden sendes til. 

 

 

Ad 2) Medlemstallet og opkrævning af kontingent 

 Medlemstallet opgøres af MC og sendes til FM inden udsendelse af referat. 

 Vi har et lidt sørgeligt antal medlemmer, dags dato: 

Husstande: 34 

Enkelte: 3 

  

 

Ad 3) Projektansøgning og holdning til driftsaftale med Aalborg Kommune 

Der er søgt penge ved flere puljer og hvis vi får bevillingerne vil projektet blive realiseret, hvis 

det ellers kan lykkes, at få en fornuftig driftsaftale med Aalborg Kommune. Der har været 

uenighed mellem kommunen og projektgruppen omkring drift og vedligeholdelse 

fremadrettet. Det er bestyrelsens holdning, at projektet skal skrinlægges og bevillingerne 

returneres, hvis ikke det lykkes at få en tilfredsstillende driftsaftale med Aalborg Kommune. 
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Ad 4) Nyhedsbrev til hjemmesiden (Borgernyt) - indhold og termin? 

- Historien og baggrunden for det elektroniske nyhedsbrev 

- Redaktion til håndtering af historier til hjemmesiden JSO og FM 

- Lidt om Projekt Bavnshøj 

- Hvad skal der ske på arealet ved den tidligere branddam. Send gerne tanker og ideer til 

borgerforeningen. Vi vil på et tidspunkt indkalde til et borgermøde herom. 

 

 

Ad 5) Velkomstbrev 

FM sender velkomstbrev til bestyrelsen. Efter respons skal indholdet behandles grafisk, 

hvorefter det er klar til brug som udlevering i fysisk form til nyankomne og elektronisk på 

hjemmesiden. 

 

 

Ad 6) Mere lavpraktiske ting som indgår i foreningens årshjul (hvis der er noget) 

 Juletræ ved købmanden. 

 Juletræ ca. 8 m høj skal købes 

 Lyskæde tjekkes af Janne 

 Opsætning skal håndteres af bestyrelsen lørdag d. 1. december. Brian forventes at være  

tovholder i forhold til indkøb af træ og slagets gang ved opsætning. 

Janne finder alle drejebøger frem vedr. de opgaver der er i borgerforeningens ”årshjul!”. 

Revideres og samles i en elektronisk mappe, der sendes til alle best. medl. 

 

 

AD 7) Fjordfest 

I august blev der afholdt en fjordfest. Et nyt initiativ til erstatning for tidligere vejfester og 

vandværksfest mv. Arrangementet forventes at få et mindre underskud på ca. kr. 1000,00. 

Festudvalget evaluerer på festen og der skal tages stilling til om aktiviteten skal gentages, 

samt til dækning af underskuddet. 

 

 

Ad 8) Fastsættelse af mødedatoer frem til generalforsamlingen 2019. 

 Torsdag d. 8. november kl. 19.30 hos Janne 

 Torsdag d. 17. januar kl. 20.00 hos Morten – Nørholm Villavej 24 C. 

  

 

 

Referent Flemming Midtgaard 

  

  

 


