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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2019 

____________________________________________________________ 

 

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

 Suppleant Iben Leer Parmell (ILP) 

 

Afbud: Morten Cramer (MC) 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Opfølgning fra generalforsamlingen 

3. Diverse småpunkter 

Faktura fra forsamlingshuset på kr. 6000,00 

TechSups.dk 

Skilt til Fattighuset 

Hjemmesiden 

4. Henvendelse fra Aalborg kommune om regnskabsafslutning / godkendelse vedr. 

legeplads 

5. Status på projekter (Bålhytte mv) 

6. Fastsættelse af samrådsmøde – Hvor, Hvornår og Hvad 

7. Work shop om Landdistriktspolitik i Sebber d. 26. marts kl. 19.00 – Husk tilmelding 

8. Båltaler til Sct. Hans 

9. Eventuelt 

 

Ad 1) Konstituering 

 Formand  Brian Dybsø  2247 5040 

 Næstformand  Jan Sort  9111 1230 

 Kasserer  Morten Cramer 3065 4615 

 Praktiske opgaver Janne Severinsen 5324 6989 

 Sekretær  Flemming Midtgaard 2369 4752 

  

 Suppleant  Iben Leer Parmell 2071 9879 

  

 JSO sørger for laminering af opslag til opslagstavlerne med vores navne og mobilnummer. 

 BD sørger for opsætning på hjemmesiden. 

  

Ad 2) Opfølgning på generalforsamlingen 

Vi er godt tilfredse med afviklingen af generalforsamlingen. Dejligt at en del møder op, men 

der er stadig mulighed for forbedring i forhold til fremmødet. 

En god debat om udvikling i lokalområdet. Der vil blive fulgt op herpå ved kommende 

Samrådsmøder og eventuelle borgermøder. 

Under eventuelt på generalforsamlingen forslag om brænde ved shelterpladsen. JS har 

kontaktet kommunen herom. 

  

Ad 3) Diverse småpunkter 

Snak om hvad der skal på hjemmesiden – bl.a. kalenderaktiviteter og der er ønske om, at der 

bliver lavet en forslagsboks. MC kontakter vores support herom. 

BD sørger for at kalenderaftaler bliver noteret på hjemmesiden. 

Hvis vi bliver opmærksomme på ting / behov til hjemmesiden skal vi hver især kontakte BD 

elle MC herom. 
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FM laver reklamebanner for hjemmesiden til opslagstavlerne og sender til JS, der vil sørge 

for laminering 

 

Skabsleje i Forsamlingshuset andrager kr. 3000 om året. Vi er enige om at beløbet bør være 

markedsprisen, som er ca. kr. 1200,- i Box-IT 

 FM kontakter formand Peter Poulsen eller kasserer Jacob Stavn om aftalen. 

 

BD har været i kontakt med Techsups, der administrer og giver brugergodkendelser til 

googlekonti og drev mv. Vi har i dag en praksis der med den nye persondatalov ikke er helt 

lovlig. Vi bør have personlig adgang til vore konti med brugernavn og adgangskode. Vi kan 

ikke umiddelbart godkendes da der ikke er adskillelse mellem Borgerforeningen og 

Samrådet. 

Enten skal vi have ændret i vedtægterne eller også skal borgerforeningen have sit eget CVR 

nummer. 

BD følger op med henblik på at finde en løsning. 

 

Skilt til Fattighuset. 

JSO snakker med Ole Stephansen om at få sagen afsluttet. JS og FM er villige til at opsætte 

skiltestander.  

 

Ad 4) Aalborg Kommune har efterlyst afslutning af regnskab vedr. etablering af legeplads ved 

kirken. Desuden også at der mangler en formel godkendelse inden ibrugtagning. MC får til 

opgave at afslutte regnskabet og Legepladsgruppen må sørge for at få godkendelsen bragt i 

orden. JS kontakter gruppen bag projektet. 

 Der er sendt brev herom til vores E-boks. BD har nøglekortet hertil og formidler brevet.  

 

Ad 5) Status på bålhytte på Bavnshøj. 

Forslag om at vi kontakter kommunen med henblik på at opnå enighed omkring vilkårene for 

brug af pladsen. Desuden at få kommunens konsulenter med i projektet med henblik på at 

søge fondsmidler, eller også at få nedlagt projektet, hvis ikke der er kommunal opbakning til 

at understøttet os. JS og FM kontakter kommunen herom. 

 

Ad 6) Forslag om at arrangere et samrådsmøde. 

Indholdet kan være en gensidig orientering om hvad der rører sig i lokalområdet, men også 

hvad man er optaget af og hvilke udfordringer ser man i forhold til lokalområdets udvikling. 

 Forslag om forplejning til mødet i form af en sandwich og øl / vand. 

Foreløbig mødedato mandag d. 20 maj kl. 18.00 – 21.00. Vi forsøger at booke sognesalen til 

arrangementet. 

BD og FM sender indbydelse. JS booker sognesalen 

 

Ad 7) Work shop om Landdistriktspolitik i Sebber d. 26. marts kl. 19.00 

 JSO og FM deltager. 

 

Ad 8) Båltaler til Sct. Hans 

 Tidligere skoleleder Steen Birkedal Nielsen, FM Kontakter Steen 

Alternativt nuværende skoleleder fra Nørholm Skole - eller en rep. fra LAK 

 

Ad 9) Eventuelt 

 Næste møde 16. april kl. 19.30 hos BD – Villavej 15.  
 

  

Referent  

Flemming Midtgaard 


