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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019 

____________________________________________________________ 

 

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

og Flemming Midtgaard (FM) 

 

Afbud: Brian Dybsø (BD) 

 

Dagsorden: 

 

1. Hjemmesiden 

- Hvad mangler for at siden er helt klar og hvem gør det 

- Hvad skal der budgetteres med i 2019 til hjemmesiden – og til hvad 

2. Medlemstallet og opkrævning af kontingent 

3. Projektansøgning til Bavnshøj 

4. Nyhedsbrev – skal det næste være i papirform og hvad er der til indhold 

5. Generalforsamlingen  

- Hvor og hvornår - datoen d. 15. marts er foreslået (sammen med Forsamlingshuset?) 

- Indkaldelse 

- Dagsorden 

- Hvem er på valg 

- Vedtægtsændring om kun én til underskrift ved betalinger? 

6. Borgermøde vedr. arealet ved nedlagt branddam 

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

8. Møde om Landdistriktspolitik - ???? (Brians mail) Hvem deltager 

9. Eventuelt 

- Fastsættelse af mødedatoer 2019. 

 

 

 

Ad 1) Hjemmesiden 

 Gennemgang af den nye hjemmeside i sin nuværende form.  

 Janne og Morten kontakter de foreninger, der endnu ikke har sendt materiale til siden. 

 Kalenderen opdateres med de faste aktiviteter hen over året. 

Flemming renskriver vores vedtægter i et word-dokument og sender til Morten for opslag til 

hjemmesiden. 

Der budgetteres med kr. 15.000 til formidling mv. i 2019. 

 

Ad 2) Medlemstallet og opkrævning af kontingent  

Der er d.d. 80 medlems-skaber i foreningen, men kun 12 har betalt kontingent på 

nuværende tidspunkt. Morten sender opkrævning ud via mail til dem vi har mailadresse til. 

Janne og Flemming husstandsomdeler brev og betalingsmuligheder til øvrige, som tidligere 

har været medlemmer, men som ikke mere betaler kontingent. 

   

Ad 3) Projektansøgning  

Vi har aktuelt en ansøgning i Aalborg Kommunes Aktivpulje, men der er endnu ingen 

afklaring. Vi afventer og følger op når der er noget konkret. (Janne og Flemming) 

 

 



2 

 

 

Ad 4) Nyhedsbrev 

Vi sender næste nyhedsbrev ud via mailadresserne og satser fremover på elektronisk 

formidling. Janne sætter dog papiropslag op ved Købmanden. 

  

Ideer til stof til næste nyhedsbrev: 

o Indkaldelse til generalforsamlingen – noget om hvad der sker på generalforsamlingen. 

Præsentation af hjemmesiden. 

o Noget om ”søen” ved det ny anlagte område ved Villavej 

o Den tidligere branddam ved Hanedamsvej. Arealet tilgår i fællesarealet for Nørholm by 

og henhører fremover under borgerforeningens regi. Janne ringer til vores kommunale 

kontakt ang. Beplantning. Senere indkalder vi til et idemøde vedr. arealet. 

o Lidt om trafik og hastighed – cykelsti ved kirken.   

 

Ad 5) Generalforsamling 

o Hvor og hvornår – den 25. februar kl. 19.30 i Forsamlingshuset, skal afholdes inden 

28. februar ifølge vores vedtægter 

o Vi beslutter at afholde en selvstændig generalforsamling for kun vores forening. 

o Indkaldelse – Flemming laver oplæg 

o Annonce til Nibe Avis – Flemming (budget op til 1000) henvise til borgernyt.dk 

o Dagsorden 

o Hvem er på valg – Brian og Morten 

o Vedtægtsændring om kun én til underskrift ved betalinger? Der skal indsendes forslag 8 

dage inden generalforsamlingen.  

 

Ad 6) Borgermøde vedr. arealet ved nedlagt branddam 

o Arealet tilgår i fællesarealet for Nørholm by og henhører fremover under 

borgerforeningens regi. Janne ringer til vores kommunale kontakt ang. Beplantning. 

Senere indkalder vi til et idemøde vedr. arealet. 

 

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

 Ingen bemærkninger 

 

Ad 8) Møde om Landdistriktspolitik - ???? (Brians mail) Vi ved ikke hvad det er for et møde, så 

Brian må lige på banen herom. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Fastsættelse af mødedatoer 2019. 

18.02. kl. 19.30 hos Janne. Kort møde vedr. generalforsamlingen. 

Efterfølgende møde fastsættes efter generalforsamlingen. 

 

Janne orienterer om, at plexiglaspladen på opslagstavle ved forsamlingshuset er blæst væk. 

Janne indkøber en ny. 

 

Flemming efterspørger om der er nogen i bestyrelsen der har licens til in-design. Desværre 

ikke. 

 

  

 

 

 

Referent  

Flemming Midtgaard 

  


