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Nørholm egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 05. januar 2020 

____________________________________________________________ 

 

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

Severinsen (JS), Jan Sort (JSO) og Flemming Midtgaard (FM) 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

1. Planlægning af generalforsamling - BD 

2. Det færdige budgetoplæg for 2020 - MC 

3. Konference om alternative boligbyggerier og boformer i landdistrikterne - FM 

4. Medlemsopgørelse og kontingentopkrævning for 2020 - MC 

5. Møde d. 15. januar i By- og landskabsforvaltningen med Hans H. Henriksen - FM 

6. Næste nyhedsbrev – Indhold, trykning og omdeling – FM 

7. Samrådsmøde til april 

8. Udvalgene 

a. Stiudvalg 

b. Skilt ved fattighuset 

c. Grønt udvalg 

d. Hjemmesiden 

e. Sct. Hans  

f. Projekt Bavnshøj 

9. Eventuelt  

Opfølgninger fra sidste møde. 

Næste møde 

 

Ad 1) Planlægning af generalforsamling 

 Afholdes d. 24. marts kl. 19.30 i Nørholm Forsamlingshus. 

 Praktisk afvikling aftales på næste møde. 

 

Ad 2) Det færdige budgetoplæg 2020 

 MC udsender til bestyrelsen efter mødet i dag. 

 

Ad 3) Konference om alternative boligbyggerier og boformer i landdistrikterne 

Der endnu ikke udsendt invitation til samrådsmedlemmerne. BD sørger for det senest d. 7. 

januar. MC sætter indbydelsen på hjemmesiden. 

 

Ad 4) Medlemsopgørelse og kontingentopkrævning for 2020 

Vi besluttede for et år siden at opsige aftalen med Holdsport om opkrævning af kontingent, 

men alligevel har Holdsport også i år udsendt opkrævninger. MC har opgaven, men nu vil det 

jo så først være gældende fra næste år. 

Der kommer opslag om kontingentbetaling i næste nyhedsbrev. 

Husk mailadresse om medlemsforhold fortsat er til kontakt kassereren på 

noerholmborgerforening@gmail.com, hvorefter FM videresender på 

kontingent@borgernyt.dk 

 

Ad 5) Møde d. 15. januar i By- og Landskabsforvaltningen med Hans Henrik Henriksen 

Husk svarskrivelse fra HH om lys også – FM skriver oplæg til MC og JS, som også deltager i 

mødet.  
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Ad 6) Næste nyhedsbrev – Indhold, trykning og omdeling 

 Udkast godkendt i bestyrelsen. 

 Den kommende udgave udsendes i både papirform og via mail. 

 Sendes til tryk i næste uge og udsendes herefter. Vi fordeler omdelingen mellem os. 

 

Ad 7) Samrådsmøde til maj 

 Nørholm Skole d. 14.maj kl. 18.00 

 Praktisk planlægning på et senere møde 

  

Ad 8) Udvalgene 

  

Stiudvalg 

 Ingen aktuelle tiltag 

 

 Skilt ved Fattighuset 

JSO gennemgik det materiale han indtil nu har arbejdet med. Der blev talt om hvor billeder 

og manglende kort over ”Bredkilde” kan findes. 

JS har materialer / stolper liggende til skiltet.  

 

 Grønt udvalg 

 Der afventes opfølgning fra Aalborg Kommune fra byvandring, og til-såning af arealer mm. 

 

 Hjemmesiden 

Der mangler at blive oplagt et par ting – referat og nyhedsbrev. Skal også opdateres med 

næste arrangement. 

 

 Sct. Hans 

FM har været i gang med at finde båltaler, men har indtil nu alene fundet en taler til 2021. 

Kommer med et bud på en båltaler til i år på næste møde. 

 

Juletræ 

Også i år fik vi sponsoreret byens juletræ af ”Bakkens juletræer”. St. Restrup. Der blev 

afholdt et hyggeligt arrangement i forbindelse med træets tænding d. 30 november. 

 

Velkomstudvalg 

Skal vi have en gruppe ”Nørholmere” der står for at tage mod tilflyttere og byder velkommen 

til Nørholm, Mellemholm og Klitgård? Forslaget medtages på generalforsamlingen. 

 

 Projekt Bavnshøj 

Vi har igen en snak om projektet skal droppes, eller om der er interesse for fortsat at arbejde 

med det. JS, JSO og ILP afsøger via ”Nørholm guld” om der er interesserede, der vil være med 

i en projektgruppe.   

 

Ad 9) Eventuelt – Næste møde 

 25. februar kl. 19.30 

 Husk at alle referater og nyhedsbreve skal ligge på hjemmesiden - MC   

 

Referent 

Flemming Midtgaard 


