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Nørholm egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 17. oktober 2019 

____________________________________________________________ 

 

Til stede: Brian Dybsø (BD), Morten Cramer (MC), Suppleant Iben Leer Parmell (ILP), Janne 

Severinsen (JS) og Flemming Midtgaard (FM) 

Afbud: Jan Sort (JSO) 

 

Dagsorden: 

1. Budgetoplæg for 2020 - MC 

2. Byvandring om fællesjorde i Nørholm - FM 

3. Borgermøde om cykelsti d. 5. november i Restrup Enge Forsamlingshus - FM 

4. Medlemsopgørelse efter kontakt til restanter - MC 

5. Tilbud om teaterprojekt feb. / marts 2020 - FM 

6. Næste nyhedsbrev januar – Deadline, indhold og form – FM 

7. Konference om alternativ boligarkitektur og boformer i landdistrikterne – FM 

8. Anskaffelse og opsætning af juletræ - BD 

9. Udvalgene 

a. Stiudvalg 

b. Skilt ved fattighuset 

c. Grønt udvalg 

d. Hjemmesiden 

e. Projekt Bavshøj 

10. Eventuelt – Næste møde 

 

Ad 1) Budgetoplæg for 2020 

 Vi opsætte budgetposter for det kommen år fordelt på begge foreninger. 

 BD renskriver og fremsender udkast til MC 

 MC færdiggør budgetforslag til næste bestyrelsesmøde for begge foreninger. 

 Nørholm og omegns Borgerforening 

 Nørholmegnens Samråd 

 

Ad 2 Byvandring om fællesjorde i Nørholm 

 Arrangementet finder sted d. 24. oktober kl. 16.00 – 18.00. Arrangør Grønt udvalg. 

 Landskabsarkitekt Karen Luise Høgsberg fra Park og Natur i Aalborg Kommune deltager.  

Målet er at få en fælles forståelse af hvordan vores fællesjorde skal tage sig ud og hvordan 

de skal vedligeholdes. Derfor er det en rigtig god idé at grundejerne der er naboer til 

fællesarealerne er til stede ved gennemgangen. BD og MC formidler budskabet via Facebook 

 

Ad 3 Borgermøde om cykelsti i Restrup Enge Forsamlingshus d. 5. november kl. 19.00 

 Vi har inviteret via nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Der ud over opslag på Facebook. 

Vi beslutter at få trykt flyer til omdeling langs Nørholmsvej.  

MC medtager indmeldelsesblanketter til mødet, så folk der ønsker det kan melde sig ind i 

Borgerforeningen. 

BD sørger for kaffe og småkager? 

IP sørger for øl og vand indkøb. 

MC sørger for betaling af leje til forsamlingshuset. 

Vi mødes i Restrup Enge kl. 18.30 
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Ad 4) Medlemsopgørelse efter kontakt til restanter 

Nu skal vi have de sidste 25 restanter til at betale kontingent for 2019. MC skal meget 

tydeligt henvende sig til alle skyldnerne. 

 

Ad 5) Tilbud om teaterprojekt feb. / marts 2020 

Vi har ansøgt om at komme i betragtning, men har ikke fået svar. 

Rasmus og Jørgen har også søgt på vegne af Nørholm Forsamlingshus og har fået bekræftet 

arrangementet til Forsamlingshuset. Det bliver feb. / marts 2020.  

Det er så fint at arrangementet ligger i forsamlingshusets regi. 

 

Ad 6) Næste nyhedsbrev – Deadline, indhold og form 

 Januar udgaven skal være i papirform til omdeling. 

 Indhold: 

- Indbydelse til generalforsamling 

- Kontingentopkrævning 

- Opsamling fra borgermøde 

- Indbydelse til samrådsmøde 

- Fastelavnsarrangementer i Restrup Enge og i Nørholm Menighedsråd 

- Indlæg om forsamlingshuset – FM kontakter bestyrelsen herom. 

- Hvem skal være båltaler – FM Kontakter Skolelederen på Hals Skole (Henrik?) 

   

Ad 7) Konference om alternativ boligarkitektur og boformer i landdistrikterne 

 FM orienterer om arrangementet der løber af stablen i LAK regi primo februar 2020. 

 

Ad 8) Anskaffelse og opsætning af juletræ 

Anskaffelses og afhentning af juletræ d. 26. november. Opsætning d. 28. og arrangement 

med lys i træet d. 30. kl. 11.00. BD tovholder og resten af bestyrelsen træder til. 

 

Ad 9)  Udvalgene 

a. Stiudvalg 

b. Skilt ved fattighuset 

JS arbejder på sagen 

c. Grønt udvalg 

Orientering om arealet ved tidligere branddam. 

d. Hjemmesiden – kontaktformular og mailadresse 

De ting der tidligere er aftalt mangler stadig at blive opdateret - BD 

e. Projekt Bavnshøj 

Vi drøfter endnu engang om der skal etableres et shelter-projekt på Bavnshøj. 

Vi afventer at der kommer en brugsretsaftale, som vi så tager op på næste 

bestyrelsesmøde.  

  

Ad 9)  Eventuelt  Næste møde – 7. januar kl. 19.00 hos Janne 

   

Referent 

Flemming Midtgaard 


