
Nørholm egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 15. april 2020 - Videomøde 
 

 

Deltagere:  Morten Cramer (MC), Brian Dybsø (BD), Janne Severinsen (JS), Jan Sort (JSO) og Flemming 

Midtgaard (FM) 

Afbud: Suppleant Iben Leer Parmell (ILP) 

 

 

Dagsorden: (På grund af Coronakrisen afholdes mødet som et videomøde og dagsordenen er tilpasset 

herefter) 

1. Generalforsamling 

2. Samrådsmøde d. 14. maj 

3. Afrapportering oplysning om kontaktperson 

4. Nyhedsbrev  

5. Udvalgene 

Sct. Hans 

Grønt udvalg 

Trafiksikkerhed på Nørholmsvej 

Stier 

Baunshøj 

6. Fællesledelse vedr. landsbyskolerne i Aalborg Kommune 

7. Eventuelt 

 

Ad 1) Generalforsamlingen, som skulle være afholdt d. 24. marts blev vi desværre nødt til at aflyse på 

grund af forsamlingsforbuddet.  

Vi drøftede om vi skulle afholde en generalforsamling som videomøde, men blev enige om ikke at 

forsøge os med det. 

Da det er usikkert hvornår det igen bliver muligt at afholde foreningsmøder, herunder 

generalforsamling, foreslår bestyrelsen at vi helt undlader at afholde vores generalforsamling i 

2020. Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte og der var ikke indkommet forslag til 

generalforsamlingen. Er der medlemmer, der har indvendinger til vores beslutning, vil vi gerne høre 

herom inden d. 15. maj.   

BD sender beretningen og MC det reviderede regnskab til FM, der så vil tage oplæggene med i 

næste nyhedsbrev, som vi påregner at udsende ultimo april. 

 

Ad 2) Netværksmødet i Samrådsregi, der er berammet til d. 14. maj, vil formentlig heller ikke kunne 

afholdes. Derfor vil dette møde blive aflyst / udsat i næste nyhedsbrev. Vi håber at kunne invitere 

til mødet senere. 

 

Ad 3) Beretning og regnskab indsendes til Aalborg Kommune m.h.p. godkendelse og efterfølgende 

udbetaling af tilskud til Samrådet. 

 I indberetningen oplyses der også om, at Kirsten Arden har stillet sig til rådighed som 

kontaktperson vedr. Landsbypedelordningen. Kirsten skal videreformidle de ønsker vi har lokalt til 

Park og Natur, om opgaver som vi gerne vil have landsbypedellen til at løse. 

 

 



Ad 4)  Næste Nyhedsbrev udsendes ultimo april. 

 Vi drøftede hvilke artikler der bl.a. skal med i Nyhedsbrevet: 

- Om Aalborg Kommunes ønske om budgetbesparelser via fællesledelse på alle landsbyskolerne 

- Om status for trafiksikkerhed på Nørholmsvej 

- Om Sct. Hans 

 

Ad 5)  Udvalgene 

 Sct. Hans aften vil forhåbentlig kunne afvikles som vi er vant til. Der er indgået aftale med en 

båltaler og selve den praktiske del af arrangementet aftales på et senere møde. 

 

Trafiksikkerhed på Nørholmsvej 

FM skrive en artikel til Nyhedsbrevet herom 

 

Grønt udvalg 

På grund af Coronakrisen ligger arbejdet omkring vores grønne fællesarealer stille. Så snart der 

begynder at kunne komme aktiviteter igen, vil udvalget blive informeret. 

 

Stierne 

Der er blevet udlagt en ”bro” over afvandingskanalen ved enden af Hølstien. Tak til alle der har 

bidraget til opgaven. 

Stiruten Fjorden østen om (Den røde rute) er i øvrigt farbar langs stranden og op til 

sommerhusområdet. 

 

Baunshøj projektet med shelters 

Materialet er sendt til udtalelse hos frivillig i Nørholm. JS søger forlængelse af fristen for afslutning 

af projektet. 

 

Ad 6) Fællesledelse vedr. landsbyskolerne i Aalborg kommune 

Vi er meget bekymret over de planer, der er i Skoleudvalget omkring fællesledelse. Det vil betyde at 

Nørholm Skole bliver nedlagt som selvstændig Skole og fremover vil blive en undervisningsafdeling i 

Gl. Hasseris Skole. Der vil heller ikke mere være en lokal skolebestyrelse og ingen selvstændig 

økonomi. Vi frygter for sammenhængskraften og udviklingsmulighederne i lokalområdet, hvis vi 

ikke fremover kan identificeres som landsby med egen skole. 

BD vil kontakte skolebestyrelsen for at få startet en organiseret lokal modstand mod Planerne. FM 

arbejder på sagen gennem LAK, hvor der bliver arbejdet intenst på at få forslaget taget af bordet, 

dels via mailkorrespondance med politikerne og dels ved henvendelser til Skoleudvalget og 

Landdistriktsafdelingen i Aalborg Kommune. 

 

 

Ad 7) Eventuelt 

Næste møde – primo maj 

Referenten fik ikke fat i om der blev aftalt en nyt møde, men meld gerne tilbage herom. 

 

 

 

Referent 

Flemming Midtgaard 


