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Nørholm egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 05. august 2019 

____________________________________________________________ 

 

Til stede: Brian Dybsø (BD), Jan Sort (JSO), Janne Severinsen (JS), Morten Cramer (MC), Suppleant 

Iben Leer Parmell (ILP) og Flemming Midtgaard (FM) 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

1. Skal Borgerforeningen og Samrådet hver især have udarbejdet et årligt budget (Brian) 

2. Bro ved fjorden 

3. Bjørnedag og Fjordfest 17. august. Herunder endnu en drøftelse af borgerforeningens 

eventuelle økonomiske deltagelse i Fjordfesten 

4. Samråd bredes mere ud efter sommerferien – punkt fra sidste møde 

5. Tilbud om kulturelt arrangement i landsbyerne 

6. Næste nyhedsbrev – Deadline, indhold og form 

7. Cykelsti på hele strækningen fra Aalborg til Nørholm – Borgermøde og 

underskriftsindsamling 

8. Udvalgene 

a. Stiudvalg 

b. Skilt ved fattighuset 

c. Grønt udvalg 

d. Hjemmesiden 

e. Projekt Bavshøj 

9. Eventuelt – Næste møde 

 
Ad 1) Skal Borgerforeningen og Samrådet hver især have udarbejdet et årligt budget. 

Vi beslutter at der udarbejdes et budget for begge foreninger fra 2020. Dette vil tydeliggøre 
hvilken økonomi der findes i begge foreninger og hvad pengene bruges til. 
Vi vil forsøge at lave et værdibaseret budget. 
MC laver taloplæg til næste møde 
  

Ad 2 Bro ved fjorden 

Der er behov for en ny bro over afvandings-kanalen ved fjorden. Da broen er et aktiv for 
Kajakklubben vil de gerne bidrage med kr. 1000 og der bevilges fra Borgerforeningen max. 
Kr. 3000. Vi anbefaler at der også monteres betonanker til fastholdelse af broen. 
 

Ad 3 Bjørnedag og Fjordfest 17. august. Herunder endnu en drøftelse af borgerforeningens 

eventuelle økonomiske deltagelse i Fjordfesten  

 Vi har tidligere drøftet om Borgerforeningen skal involvere sig som medarrangør og dermed 

også økonomisk i Fjordfesten. 

 Efter endnu en drøftelse fastholder vi vores tidligere beslutning, om ikke at indgå som 

medarrangør og med et økonomisk ansvar. 

 Borgerforeningen er deltagende med kagebord om eftermiddagen ved Bjørnedagen. 

 

Ad 4) Samråd bredes mere ud efter sommerferien – punkt fra sidste møde 

Vi drøfter om vi kan gøre arbejdet i samrådet mere nærværende for borgerne i vores 

nærområde og samtidig sikre samrådet mandat til, at bringe forhold der har fællesskabets 

interesse ind i kommunalt regi. Dette kan ske via hjemmesiden og afholdelse af borgermøder 

mv. Vi ønsker i større udstrækning være behjælpelige som ”fødselshjælpere” til gode idéer. 
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Ad 5) Tilbud om kulturelt arrangement i landsbyerne (Koncert) 

Vi har modtaget et ”godt tilbud” om en landsbykoncert, men vi takker nej da vi slet ikke har 

økonomi hertil. 

 

Ad 6) Næste nyhedsbrev – Deadline, indhold og form 

 Elektronisk udgave i oktober og trykt udgave i januar 2020. 

 Deadline for indhold 20. sept. Udgives medio oktober. 

Indhold: Samrådsarbejde, Forsamlingshuset om hvad der sker. BD sender mail til alle 

foreninger under samrådet og opfordre dem til at sende indlæg / nyheder mv. til 

hjemmeside og nyhedsbrev. 

FM skriver oplæg om cykelsti og evt. borgermøde herom. 

  

Ad 7) Cykelsti på hele strækningen fra Aalborg til Nørholm 

 Vi vil forsøge at mobilisere fællesskabet med henblik på at påvirke beslutningstagerne i 

Aalborg Kommune, til at der etableres cykelsti på hele strækningen fra Aalborg by til Klitgård. 

 

Ad 8)  Udvalgene 

a. Stiudvalg 

Janne har udlagt Geo-cacher flere steder i stisystemet. Det har givet en del 

positive tilbagemeldinger om vores område. 

Flere af grundejerne i sommerhusområdet er gået sammen om at genetablere 

stien fra Nørholm Skov til fjorden. De har lavet et flot arbejde med broer osv. 

b. Skilt ved fattighuset 

Jan vil i nærmeste fremtid sammenstykke noget materiale til informationsskiltet 

ved Fattighuset. 

c. Grønt udvalg 

Op til sommerferie har vi været i kontakt med Park og Natur i Aalborg Kommune, 

som har anbefalet at arealet ved nedlagt branddam på Hanedamsvej bliver 

tilsået med ”Aalborgblandingen” i løbet af september. 

Vi afventer tilsagn fra en konsulent i Park og Natur om et besøg i Nørholm for 

sammen med udvalget at snakke fællesarealer og fælles stier mv. 

Vi afventer også at modtage et matrikelkort med angivelse af fællesjord og 

fælles stier i Nørholm by. 

d. Hjemmesiden  

Det er tidligere besluttet at referater lægges på hjemmesiden - MC sørger for 

det. 

Kalenderopdatering på hjemmesiden – MC har opgaven.  

Kontaktformular oh mailadresser på hjemmesiden ændres. Skabeloner hertil er 

lavet, men mangler at blive sat op. BD tager sig af det. 

e. Projekt Bavshøj 

Vi dropper stort projekt med bålhytte, toiletbygning og informationsplatform. 

Årsagen er at Aalborg Kommune ikke vil indgå i et samarbejde omkring driften, 

samt at der heller ikke vil blive bevilget penge fra kommunale puljer til projektet. 

Hertil også, at vi har fået afslag på ansøgning til Nordeafondens Kystpulje. 

Vi vil nu foreslå det oprindelige projekt med shelter plads, som forvaltningen 

tidligere har givet delvis opbakning til. JS kontakter kommunen herom. 

  

Ad 9)  Eventuelt  Næste møde 

  17. oktober kl. 19.00 hos FM 

Referent 
Flemming Midtgaard 


