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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2018 

____________________________________________________________ 

 

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

og Flemming Midtgaard (FM) 

 

Afbud: Brian Dybsø (BD) 

 

Dagsorden: 

 

1. Baneleje IF Bjørn 

 

2. Underskud fra Fjordfesten. IF Bjørn ønsker at vi er med til at dele underskuddet 

 

3. Drejebøger som er fremsendt på mail af Janne. Er der noget der skal ændres? 

 

4. Oprydning på Google Drev? Opleves som rodet 

 

5. Afslag på fondsansøgning til Bavnshøj. Hvad gør vi nu? 

  

6. Medlemstal. Hvad gør vi, der er kun 37 medlemmer!!! 

Der er sendt et indlæg til sognebladet, om at blive medlem / forny nuværende medlemskab. 

 

Skal vi fortsat benytte Holdsport til opkrævning. Medlemstallet er faldet voldsomt siden 

Holdsport står for opkrævningen. 

  

7. Ny Hjemmeside 

  

8. Mail om Bogbus holdeplads fra i 2019. I øvrigt også et nyt og mere brugervenligt tidspunkt. 

  

9. Juletræ og julebasar 

  

10. Møde med kommunen om trafiksikkerhed på Nørholmsvej (Cykelsti mm) Vi kan påregne at få en 

invitation til møde herom. Hvem fra bestyrelsen deltager? 

 

11. Næste møde + dato for generalforsamlingen  

 

 

 

Ad 1) Baneleje IF Bjørn 

Kassereren opkræver baneleje ved IF Bjørn. Der bevilges tilskud til IF Bjørn, som i de 

foregående år. 

  

Ad 2) Underskud fra Fjordfesten 

IF Bjørn ansøger om tilskud til dækning af underskuddet fra Fjordfesten i sommers. Vi 

bevilger kr. 500,00 til dækning af halvdelen af underskuddet. 

Fremadrettet bør der ved lignende fællesaktiviteter ansøges om underskudsdækning, 

allerede i forbindelse med planlægningen af aktiviteten.  
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Ad 3) Drejebøger  

Eventuelle bemærkninger til indholdet sendes til FM. Vi tager fat på en redigering af 

indholdet på næste møde. 

 

Ad 4) Googledrevet trænger til oprydning 

Fm rydder op og opretter en mappe til arkiv og en mappe med aktuelle ting. 

I første omgang smides der ikke noget væk, men der sorteres kraftigt. 

 

Ad 5) Afslag på fondsansøgning til projektet på Bavnshøj.  

Vi går i tænkeboks på om vi fortsat skal satse på det store projekt og søge andre fonde, eller 

om vi skal udforme et meget mindre opholdsprojekt. 

 Der er endnu en ansøgning i spil, som vi ikke har fået svar på. Derfor afventer vi endelig 

stillingtagen til projektets udformning. 

 

Ad 6)  Medlemstal. Hvad gør vi, der er kun 37 medlemmer!!! 

Der er sendt et indlæg til Kirkebladet, om at blive medlem / forny nuværende medlemskab. 

 

Skal vi fortsat benytte Holdsport til opkrævning? 

Medlemstallet er faldet voldsomt siden vi stoppede med at husstandsomdele Borgenyt med 

en opkrævning i, samt hvor Holdsport kom til at stå for opkrævningen. 

Vi beslutter at droppe Holdsport og vil fremover selv stå for opkrævningen. Det forudsættes 

at BD er enig i beslutningen. 

 

AD 7) Ny hjemmeside 

Status er, at vi er meget tæt på at gå i luften med den nye hjemmeside. Målet er at den er 

online her i starten af november. 

Der er skrevet et nyhedsbrev til siden.  

 

Ad 8) Mail om bogbus 2019 

 I 2019 komme bogbussen om mandagen kl. 15.45 til 16.30. Samme holdeplads som hidtil. 

 

Ad 9) Juletræ og juletræsarrangement 

 BD har sørget for juletræ og aftaler om arrangement ved købmanden. 

 Vi afventer besked fra BD om opsætningstidspunkt. 

 

Ad 10) Trafiksikkerhed på Nørholmsvej 

Vi har været i maildialog med Aalborg Kommune omkring nedtaget belysning på 

Nørholmsvej og trafiksikkerheden på vejstrækningen. 

Vi bliver inviteret til et dialogmøde herom i nær fremtid. 

 

Ad 11) Næste mødedato og dato for afholdelse af generalforsamling 

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

Vi fastsætter dato for generalforsamlingen på dette møde. 

  

 

 

Referent Flemming Midtgaard 

  

  

 


