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Nørholm Egnens Samråd & Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 16. april 2019 

____________________________________________________________ 

 

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

  

 

Afbud: Janne Severinsen (JS), Morten Cramer (MC), Suppleant Iben Leer Parmell (ILP) 

 

Dagsorden: 

1. Diverse møder vedr. ny Landistriktspolitik og samrådsarbejde 

- Orientering om Workshop i Sebber (Landdistriktspolitik) - JSO 
- Formøde for Samrådene d. 30. april kl. 18.30 – 20.30 på Café Frederiksberg 
- Kvalificerende møde vedrørende Landdistriktspolitik d. 21. maj – 1 deltager 
- Årsmøde med Samrådene og Aalborg Kommune d. 20 juni kl. 19.00 – Indbydelse 

kommer senere. 
 

2. Opfølgning på løbende sager 

- Samrådsregnskab + tilskud 2019 - BD 
- Googlekonti – status - BD 
- Projekt bålhytte – Status 
- Opslag vedr. bestyrelse og hjemmeside til opslagstavlerne - JSO 
- Båltaler – Status - FM 
- Skabsleje i Forsamlingshuset – Status - FM 
- Legeplads – Projektafslutning og regnskab - BD 
- Årshjul – BD 

 
3. Hjemmesiden 

- Forslagsboks – MC 
- Kalenderaftaler – BD 
- Link til stipjece – MC / BD 
- Næste Nyhedsbrev – FM 

 
4. Udvalgene 

- Stierne og nye broer over strandengene - JS 
- Grønt udvalg – Herunder ”Fællesjord i Nørholm” - FM 
- Børnedyreskue -? 
 

5. Samrådsmøde i Nørholm d. 20. maj – Status 

- Praktiske ting og planlægning – Alle (Se hjemmesiden Borgernyt.dk) 
 

6. Fjordfesten 

 

7. Forsamlingshuset som kultur- og borgerhus 

 

8. Eventuelt 

Næste møde 
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Ad 1) Div. Møder vedr. ny landdistriktspolitik og samrådsmøder mv. 

 JSO og FM har deltaget i en workshop om Aalborg Kommunes nye landdistriktspolitik. 
Indhold bl.a. om fremtidsvisioner for eget lokalområde og stillingtagen til forskellige 
dilemmaer, således at de deltagende politikere kunne danne sig et indtryk af, hvordan vi 
prioritere i landdistrikterne. 
Der blev rejst spørgsmål til, om embedsmændene agere i overensstemmelse med de 
politiske beslutninger.  
Formøde for samrådene d. 30. april på café Frederiksberg – Da vi tilstedeværende ikke kan 
deltage i mødet opfordres JS eller MC til at deltage. Tilmelding senest d. 23. april. Kontakt 
FM herom. 
 
Kvalificerende møde om ny Landistriktspolitik d. 21. maj – JSO deltager. FM sender materiale 
til JSO så snart det kommer i mailen. 
 
Årsmøde med Samrådene d. 20. juni kl. 19.00. FM og evt. JS deltager. 

 
 
Ad 2 Opfølgning på løbende sager. 

Samrådsregnskab afleveret og godkendt. Samrådstilskud for 2019 på kr. 15.000 kommer 
efter påske. 
 
Googlekonti. Intet nyt, men BD får lavet er CVR nr. til Borgerforeningen også, som skal 
bruges til administration af konti. 
 
Projekt bålhytte 
Der pågår pt. mailudvekslinger om projektet, men der er endnu ikke kommet noget konkret 
brugbart fra forvaltningen. 
Vi har modtaget tilsagn om kr. 23.000 fra Friluftsrådet til projektet. Det skal undersøges om 
bevillingen kan udsættes endnu et år – JS 
 
Opslag til opslagstavlerne er udarbejdet og formentlig opsat – JSO og JS 
 
Båltaler – FM har gang i en kontakt, der forventes svar umiddelbart efter påske. 
 
Skabsleje i forsamlingshuset. Vi vil gerne fortsat leje skabsplads, men til max kr. 1200 årligt. 
 
Legeplads – Ibrugtagningstilladelse og regnskabsafslutning – BD følger op. 
 
Årshjul 
BD har udformet et grafisk årshjul som angiver de forskellige aktiviteter hen over året. 

 

 

Ad 3 Hjemmesiden / Nyhedsbrev 

Vi beslutter at lægge referaterne fra bestyrelsesmøderne ind på hjemmesiden. BD sørger for 
at alle referater fra 2019 bliver lagt ind. 

 
Der er lavet en kontaktformular, hvor man kan vælge emnet og så skrive sin henvendelse. 
Den er endnu ikke synlig, men er på vej. BD aftaler med vores IT udvikler om det praktiske. 
 
Kalenderaftaler er opdateret – BD holder det ajour. 
 
Link til stipjece for Nørholmområdet – BD sørger for at Nørholmpjecen også bliver 
tilgængelig på hjemmesiden. 
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Næste nyhedsbrev.  

Udsendes næste gang ultimo maj - FM skriver oplæg og øvrige bidrager med indlæg, hvis der 
er noget. Deadline 21. maj 
Et forslag om en artikel om det fællesjord der findes i Nørholm – gerne med matrikelbillede. 

 

 

Ad 4) Udvalgene 

 

Stierne og nye broer over strandengene ved sommerhusområdet. 

Status på stien mod vandet ved sommerhusområdet er, at der er målt op m.h.t. til broer og 

Kurt Nielsen kommer med et forslag herom. Jens Andersen som ejer jorden er stadig velvillig 

indstillet overfor stien og han oplyser at Camp Gestus også interesserer sig for stien. Dem har 

JS kontaktet. JS har desuden talt med to af de fastboende sommerhusejerne og de er vældig 

interesserede i, at få stien genåbnet og vil tage det op på deres generalforsamling i maj. 

 

Grønt udvalg 

Der har været afholdt møde i grønt udvalg. Referat herfra er fremsendt til bestyrelsen.  

Et vigtigt punkt var opmærksomhed på det fællesjord og stier, der findes rundt om i Nørholm 

By. 

Udvalget opfordre Borgerforeningens bestyrelse til, at få tydeliggjort disse arealer og 

samtidig at orientere tilstødende lodsejere om, at arealerne ikke må inddrages i egne 

matrikel og at der ikke må beskæres eller fældes træer. 

I første omgang skriver vi en artikel herom i Nyhedsbrevet, efterfølgende følger vi op med 

mailhenvendelse til de lodsejere, der har grund op til fællesområderne og stierne. 

 

Børnedyrskue 

BD kontakter Louise Ploug om dato mv. 

 

 

Ad 5) Samrådsmøde i Nørholm d. 20 maj - status 

Tilmelding via mail senest d. 6. maj – opsætningen på hjemmesiden skal ændres da 

tilmelding ikke virker på siden. BD tilretter hjemmesiden og sender materialet til mødet til 

alle i bestyrelsen. 

 

 

Ad 6) Fjordfesten 

 Vi syntes, at det er et rigtig godt initiativ at ”Bjørnedagene” ender op i en voksen ”Fjordfest”. 

 Bestyrelsen bakker op og deltager gerne som privatpersoner, men vi ønsker at IF Bjørn som 

forening tager det på sig, at lave et attraktivt arrangement, som forhåbentlig på sigt kan 

bidrage økonomisk til deres foreningsliv. 

 Allerede sidste år besluttede vi, at vi ikke fremadrettet ville dække et underskud. Vi vil 

naturligvis stille Borgerforeningens hjemmeside og Nyhedsbrev til rådighed for formidling 

om arrangementet mv. 

 

 

Ad 7) Nørholm Forsamlingshus 

 Der er afholdt generalforsamling i Forsamlingshusforeningen. Her blev det besluttet, at der 

kunne nedsættes en gruppe, der skulle undersøge mulighederne for en omorganisering af 

husets formål, til fremadrettet at blive et Kultur- og Borgerhus. 
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 Borgerforeningen bifalder, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde og samtidig en 

afdækning af de problemstillinger, der kan være ved faste udgifter mv. 

Vi deltager gerne i gruppens arbejde. Til mødet d. 30. april deltager BD. 

 

 

Ad 8) Eventuelt 

 Næste møde d. 9. maj kl. 19.30 hos BD.    

 

Punkt til næste møde: Materiale vedr. Fattighuset – Hvad skal der ske og hvem tager 
ansvar for udarbejdelse af skiltningen? 

 
 
 
Referent 
Flemming Midtgaard 


