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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 18. februar 2019 

____________________________________________________________ 

 

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

 

Afbud: Morten Cramer (MC), Jan Sort (JSO) 

 

Dagsorden: 

 

1. Hjemmesiden og Nyhedsbrev 

2. Medlemstallet og opkrævning af kontingent 

3. Generalforsamling d. 25. februar 

 

- Praktiske gøremål 

Dagsorden: 

1. Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene.  

2. Kassererens fremlæggelse af regnskab.  

3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 

4. Valg af revisor. 

5. Valg til deltagelse i permanente udvalg. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag (de skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsaml). 

Der er indkommet et forslag vedr. benyttelse af arealet ved nedlagt branddam på 

Hanedamsvej. 

8. Eventuelt. 

 

4. Generalforsamling i LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune afholdes d. 28. februar i Mou. 

 

5. Kick off møde om ny Landdistriktspolitik afholdt i ”Gigantium” d. 7. februar.  

 

6. Indbydelse til Work shop møde om ny Landdistriktspolitik til alle samråd 

7. Eventuelt 

 

 

Ad 1) Hjemmesiden og Nyhedsbrev 

  

Ad 2) Medlemstal og opkrævning af kontingent 

Medlemslisten tæller nu over 90 medlemmer. Desværre er der en del der endnu ikke har 

betalt. MC skal snarest opdatere medlemslisten, Hvorefter vi sender en rykker – FM skiver 

oplæg hertil. 

  

Ad 3) Generalforsamling d. 25. februar 

Bestyrelsen møder kl. 18.00 og starter med et stykke smørrebrød. 

 

Der bliver serveret øl og vand, chips, chokolade og småkager under mødet. – Janne  

  

 Projektor til fremvisning af hjemmesiden findes i Sognesalen. 
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Søren Ginnerup Kristiansen foreslås som dirigent og Brian spørger om han kan. 

 

 På valg er Brian Dybsø og Morten Cramer 

Iben Leer Parlel er foreslået som suppleant 

 

Søren Kristiansen og Asger ? opfordres til at tage endnu et år som revisorer. 

 

Udvalg – Børnedyreskuet, ”Grønt udvalg” og Stiudvalg 

 

Kontingentet foreslås uændret 

 

Der er indkommet et forslag vedr. benyttelse af arealet ved nedlagt branddam på 

hanedamsvej. FM sender forslaget til BD. 

 

Under eventuelt på generalforsamlingen - Hvad sker der af initiativer i lokalområdet 

Koordinering og prioritering af igangværende projektideer – ”samskabelse” 

Andre ideer og tanker 

  

Ad 4) Generalforsamling i LAK d. 28. februar.  

Alle er velkommen til at deltage. JS har været valgt i LAK’ bestyrelse i 4 år og genopstiller 

ikke. FM stiller op og JS stiller op som suppleant. 

 

Ad 5) Kick off møde om ny Landdistriktspolitik 

Der deltog omkring 300 samrådsmedlemmer og borgere i øvrigt i mødet, som var et godt 

afsæt til processen om ny Landdistriktspolitik. FM deltog som samrådsrep. 

 

Ad 6) Indbydelse til Workshop om ny landdistriktspolitik  

 FM sender mail ud til bestyrelsen herom. FM deltager i mødet 

 

Ad 7) Eventuelt 

Næste møde d. tirsdag d. 19. marts 

På næste bestyrelsesmøde skal der besluttes om afholdelse af en samrådsmøde. 

 

  

 

 

 

Referent  

Flemming Midtgaard 

  


