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Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Netværksmøde d. 20. maj 2019 kl. 18.00 – 21.00 

Formålet med mødet er, at få fælles indsigt i, hvad der foregår i vores lokalområde. Desuden at 
blive afstemt på, hvilke forventninger og muligheder, vi ser gennem fællesskabet i Nørholmegnens 
Samråd. 

Hvordan kan vi hjælpe hinanden, på tværs af foreninger og interessegrupper, med tiltag i 
lokalområdet? Er der eksempelvis større tiltag, som vi ønsker at være fælles om at få virkeliggjort. 

 
Der er ikke et egentligt referat fra netværksmødet, men i efterfølgende tekstbokse er der en ganske kort 
opsummering, af hvad der blev udvekslet på mødet. 
 

• Velkomst 
• Spise og snak hen over bordet / netværk 
• Evt. udpegning af ordstyrer 
• Præsentation af Samrådets virke – bl.a. hjemmeside, nyhedsbreve og samarbejde på tværs i 

Aalborg Kommune 

 
Brian Dybsø, der er mangeårig formand for Samråd og Borgerforening, orienterede kort om 
Nørholmegnens Samråd - NS og det forhold at bestyrelsen heri er den samme som i Nørholm og Omegns 
Borgerforening NOB. Samrådet er en paraplyorganisation for alle de foreninger og interessegrupper mv., 
der findes i lokalområdet. 
 
Samrådets og Borgerforeningens hjemmeside – www.borgernyt.dk 
Brian gennemgik kort hjemmesidens opbygning og indhold.  
Det er en fælles platform for alle foreninger mv. i vores lokalområde og der opfordres til, at indsende 
kontaktinformationer og evt. kort beskrivelse af egen forening til optag på hjemmesiden. 
På hjemmesiden finder man også et ”Årshjul” hvoraf det fremgår hvilke aktiviteter, der i løbet af året 
gennemføres. 
Ved tegning af medlemskab i Samråd og Borgerforening modtager man ca. 4 gange årligt et Nyhedsbrev, 
der i indhold beskriver aktuelle forhold i vores lokalområde. 
Alle foreninger kan indsende artikler, eller stof til nyhedsbrevet. 
 
Samarbejde på tværs i Aalborg Kommune. 
Orientering af Flemming Midtgaard, der er sekretær i Samrådets og Borgerforeningens bestyrelsen, er 
desuden også valgt som repræsentant i bestyrelsen for ”Landdistrikterne i Aalborg Kommune” – LAK, der er 
en paraplyorganisation for alle de Samråd mv. der findes i Landdistrikterne i Aalborg kommune. 
Både vores egen bestyrelse og LAK´s bestyrelse, er i år meget engageret i udarbejdelsen af Aalborg 
Kommunes nye Landdistriktspolitik, som vil blive gældende for de kommende 4 år. 
Vi forsøger at påvirke politikerne til at få mere fokus på landdistrikterne med den argumentation, at 
borgerne der er bosiddende i Landdistrikterne, i udgangspunktet bør have samme rettigheder og 
muligheder, som de af kommunens borgere, der er bosiddende i Aalborg By. Det gælde i forhold til 
mobilitet, cykelstier lokalt og regionalt, samt i forhold til driftsmidler til de projekter og aktiviteter, der 
anlægges via frivillig engagement il landdistrikterne. 
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• Præsentationsrunde med kort indlæg fra alle foreninger, grupper og udvalg. Fortæl ganske kort 
om aktuelle aktiviteter/planer, udfordringer og evt. behov for hjælp fra fællesskabet. 

Gengivelse af præsentationsrunden i overskrifter / stikord. 

 
Anne Lis Gjelstrup Riis:  
Kajakklubben – Råder over 8 kajakker og der er mange medlemmer. 
Menighedsråd – Provstiudvalget har bevilget penge til bygning af ny præstegård. Projektet er stadig i 
udviklingsfasen.  
Nørholm Kirkekor – En gruppe af nørholmborgere, der gene vil synge sammen. Koret er for voksne 
personer. 
 
Skovrejsningsprojekt: 
Rasmus Krogh/Torsten ????: 
Der er meget positive tilkendegivelser omkring projektet. 
Der arbejdes på, om det er muligt at bytte noget af kirkens jord til velegnede områder til skovrejsning. Der 
bliver dialog med de borgere der bor i området, hvor der tænkes rejst en skov. 
 
”Gården” 
Etableret som aktivitetssted / dagcenter for borgere i Aalborg, som kan være udfordret med manglende 
netværk, psykiske problemer og muligt misbrug mv. Starter op med brugere i juni 2019. 
Ser frem til et godt lokalt samarbejde. Kommer snart ud i lokalområdet med det sigte at hverve frivillige til 
projektet. 
Privat organisation der arbejder ud fra et kristent grundlag. 
 
”Gestus Nord” 
Frivillig organisation som er funderet i det nordjyske erhvervsliv. De hjælper børn fra familier som har det 
svært. Laver camp, event, aktivering af børn, julehjælp og mentorordning mv. 
Vil gerne have etableret en sti fra Gestus gennem skoven og videre hen over engene ned til fjorden, De vil 
gerne have et par småbåde liggende på fjorden. 
Også her søger man frivillige. 
 
Skolebestyrelsen – Nørholm Skole: 
Også skolens udearealer er til rådighed for områdets borgere. 
Man er meget optaget af at få renoveret skolen og bestyrelsen forsøger at få politisk opbakning hertil. 
Forældregruppen er aktive på skolen også med arbejdsdage mv. 
Oplever en stor opbakning fra lokalområdet 
 
Børnedyrskue: 
Louise Ploug Poulsen 
Arbejder pt. Med forberedelserne til det traditionelle børnedyrskue. Der bliver bakket op fra forældre, IF 
Bjørn, Borgerforeningen og mange andre. Der er mulighed for tilmelding af flere boder mv. 
 
Forsamlingshuset: 
Peter Poulsen 
Man er ved at undersøge, om forsamlingshuset formål kan ændres fra at være en udlejningsvirksomhed til 
at blive et egentlig borger/kulturhus. 
Der holdes arbejdsdage hvor man godt kan bruge nogle lokale frivillige. 
Største udfordring er økonomien, som har mere end svært ved at hænge sammen. 
Længere snak om hvordan forsamlingshuset kan transformeres til et kulturhus. 
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Teatergruppe: 
Marianne Høgsbro 
De arbejdes på at få en revy sat op. 
Reklamerer for appen ”Min forening”. 
 
Naturplejegruppen for Klitgård Fiskeleje: 
Man har 3 store fællesarealer i området og vil gerne have dem gjort attraktive for lokalområdet. 
Der er etableret et samarbejde med kommunale fagfolk. 
Der er flere idéer til hvad der kan være i områderne. 
Man ønsker også at en del af grøftekanterne bliver fredet og ikke bliver slået flere gang årligt. 
 
Grønt udvalg – Et udvalg under borgerforeningen: 
Rasmus Krog  
Orientering om etableringen af Bredkilde og skråning ved nedlagt branddam på Hanedamsvej. 
Noget om fællesarealerne i Nørholm by og hvordan de bevares. 
 

 
 
Uddybende spørgsmål og kommentarer undervejs 

• Pause – strække ben og snak med hinanden 
• Er der større tiltag, som vi ønsker at være fælles om? Herunder også, om der er ting vi ønsker at 

rette henvendelse, til kommunale myndigheder om 
• Opsamling på større eller væsentlige emner. Hvad er vigtigt at følge op på? 
• Forventninger til tilsvarende møder. Eksempelvis hvor ofte og idéer til indhold 
• Afrunding 

 

 
Vi er fælles om at ønske mere natur på den naturlige måde. Fint hvis man kan undlade at slå grøftekanter 
f.eks. 

Opfordring til alle deltagerne om at sende artikler og stof til Nyhedsbrevet. Skriv til 
noerholmborgerforening@gmail.com 

Aktiviteter i de forskellige foreninger. Vi skal være opmærksomme på ikke at lægge flere aktiviteter på 
samme datoer. Send gerne jeres aktivitetsdatoer til borgernyt@gmail.com 
 

Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Flemming Midtgaard 
Sekretær / Referent 


