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og  
Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev maj 2020

Selv om vi får rigelige informationer om Coronavirus for 
tiden, kommer vi ikke uden om det . 

Dette nummer af nyhedsbrevet har et indhold, der ikke 
kan undgår at bære præg af den aktuelle nedlukningen 
af samfundet, som vi alle bliver påvirket af i dagligdagen.

Også Borgerforeningen / Samrådet er ramt af forsam-
lingsforbudet og af de anvisninger, vi har modtaget fra 
myndighederne, om ikke at afholde foreningsmøder mv.

Vi har dog afholdt et bestyrelsesmøde d. 15. april. Mødet 
blev gennemført som et videomøde og referatet fra mø-
det kan du finde på hjemmesiden www.borgernyt.dk

Coronapandemien præger i høj grad også livet i lokalområdet

Generalforsamling d. 24. marts 
i Nørholm og omegns Borgerforeningen og  
Nørholmegnens Samråd

Vi måtte desværre aflyse den planlagte generalfor-
samling og på nuværende tidspunkt kan vi ikke vur-
dere, om det vil blive muligt at varsle en ny dato for 
afholdelse af den årlige generalforsamling.

På den baggrund beslutter bestyrelsen helt at drop-
pe generalforsamlingen i 2020. Alle bestyrelsesmed-
lemmer er indstillet på at fortsætte og der var ikke 
indkommet forslag til generalforsamlingen. Er der 
indsigelser til vores beslutning, skal vi have en mel-
ding herom inden 15. maj 2020.

Da generalforsamlingen ikke har kunnet afholdes, 
har bestyrelsen valgt at bringe den skriftlige beret-
ning for Nørholm og omegns Borgerforening og for 
Nørholmegnens Samråd. Regnskabet for 2019 er 
sendt til revisor og vil blive lagt op på hjemmesiden 
så snart det er klar.

Begge beretninger findes på de sidste sider i dette 
nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside  
www.borgernyt.dk
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Netværksmøde  
for foreninger og interessegrupper  
i vores lokalområde

Nørholegnens Samråd havde inviteret til net-
værksmøde d. 14. maj kl. 18.00. Desværre har vi måt-
tet udsætte dette møde på ubestemt tid. Der er flere 
vigtige punkter vi ønsker at få drøftet og formidlet – 
bl.a. om landsbypedelordningen og om lokalplan og 
boligudviklingen i vores lokalområde. Vi vil udmelde 
en ny dato for Netværksmødet, så snart det igen 
bliver muligt at afholde foreningsmøder. Vi håber, at 
det også til den tid, bliver muligt at holde mødet på 
Nørholm Skole.U
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Trafiksikkerhed og tryghed på hele Nørholmsvej
Så er der positivt nyt om trafiksikkerheden på Nørholmsvej. 
Vi har netop modtaget en mail fra By- og Landskabsfor-
valtningen, om at de ekstraordinært igangsætter det for-
beredende arbejde, med henblik på senere at anlægge en 
egentlig cykelsti.

Det positive ved Coronakrisen er, at Staten har givet Aal-
borg Kommune lov til at fremrykke anlægsinvesteringer 
for 400 mio. som kan lånefinansier. En betingelse er dog at 
projekter anlægges i år.  Forvaltningen har udpeget cykel-
forbindelse på den indre del af Nørholmsvej frem til de eksi-
sterende stier som en kandidat til fremrykning. By- og Land-
skabsudvalget har så prioriteret at udvælge Nørholmsvej 
over nogle af de andre kandidater til fremrykning.

Det er dog ikke et helt ukompliceret projekt, så det vil des-
værre ikke være muligt at nå at anlægge cykelstier i år. Til 
gengæld har vi straks sat gang i de indledende øvelser, som 
vil blive gennemført i 2020:

• Udvidelse af broen over Hasseris å og to andre rørun-
derføringer.

• Detailprojektering af cykelstier (evt. cykelbaner på 
visse delstrækninger) opdelt i to etaper: fra Under Lien 
til Nørholmsvej 129 og fra den eksisterende sti til Nør-
holm.

Her ud over afventer vi, at den planlagte trafiktælling på 
delstrækninger fra Restrup Egne til Klitgård bliver iværk-
sat, men det kommer desværre til at afvente at trafikken 
igen bliver normal, når engang coronarestriktionerne 
ikke betyder færre biler på vejene.

Vi har også været i dialog med kommunens vejingeniør 
om vejstriberne på den nyasfalterede del af Nørholmsvej 
– Fra Hasseris å til byskiltet i Aalborg

Vi har fået det svar, at den nye kantstibe følger de nyeste 
anbefalinger om trfiksikkerhed begrundet i følgende:

Kørebanen er desværre for smal på Nørholmsvej til, at 
man kan lave kantbaner til cyklister i den anbefalet mini-
musbredde. Litteraturen anbefaler samtidig, at der ikke 
laves kantbaner smallere end minimumsanbefalingerne, 
da der er en risiko for at det vil forværre trafiksikkerheden.

Status er dog, at vi nu endelig kan forvente en cykelsti 
inden for en overskuelig fremtid.

det er bare fantastisk

De skriver bl.a.:

Kommunen er i gang med at udarbejde en ny cykelpoli-
tik. I forlængelse heraf vil vi ligeledes i år udarbejde en ny 
prioritering af de mange ønsker til stiprojekter  i Aalborg 
Kommune – og her vil Nørholmsvej naturligvis også indgå. 
Prioriteringen foretages normalt på baggrund af flere para-
metre, bl.a. økonomi, antal potentielle cyklister, skolevej og 
ulykker. I forhold til tidligere prioriteringer, må det forven-
tes, at stien på Nørholmsvej vil have den fordel, at anlægget 
nu er billigere, da forberedelser allerede er udført i år. Det 
må også forventes at Nørholmsvej kommer længere op 
på prioriteringen, på den kedelige baggrund, at der er sket 
flere trafikulykker, end da man sidst lavede en cykelstiprio-
ritering.
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En række forligspartier besluttede i budgetforliget for 
2020, at der skulle spares 2 – 3 mill. kr. på ledelsen inden 
for skolesektoren. I deres manglende visdom fandt po-
litikerne så ud af, at dette skulle ske via fællesledelse og 
dermed nedlæggelse af 10 landsbyskoler som selvstæn-
dige skoler med eget budget, skolebestyrelse og leder.

På Nørholm Skole vil forslaget betyde, at ”vores” skole 
kommer til at hedde Gl. Hasseris Skole – Nørholm afd. 
Skolelederen vil sidde inde på Gl. Hasseris skole og i 
Nørholm vil der være en afdelingsleder. Skolebestyrelsen 
og dermed vores direkte indflydelse på skolens drivt, vil 
blive nedlagt og forældreindflydelsen underlagt foræl-
drekredsen tilhørende Gl. Hasseris Skole. Derudover vil 
der være besparelser på grundtilskudet til skolerne og 
på forebyggelse og trivsel til elevgruppen.

Desuden vil en ændring fra selvstændig skole til under-
visningssted betyde, at man senere kan beslutte at luk-
ke skolen rent administrativt og uden en demokratisk 
proces. 

Men her ud over har vores skole også enorm betydning 
kulturelt i forhold til Nørholms identitet og som sam-
lingspunkt for os alle. Skolen er selvsagt også medvir-
kende til, at gøre Nørholm attraktiv som tilflyttersted.

Vi kan naturligvis ikke acceptere eller sidde overhørigt, 
at politikerne er ude efter vores skole. Derfor har både 
skolebestyrelsen på Nørholm Skole, forældrekredsen, 
Borgerforeningen, Samrådet og LAK – Landsbyerne i 
Aalborg Kommune, været særdeles aktive i forhold til at 
bekæmpe forslaget, eller i det mindste at få sikkerhed 
for, at Nørholm Skole kan bevare sin selvstændighed.

Der er skrevet talrige læserbreve i både Nordjyske og 
Nibe Avis. Der har været afholdt møde med skoleråd-
mand Tine French Nielsen. Der er oprettet en Facebook 
gruppe – #BevarVoresSkole i Aalborg Kommune. Grup-
pen har her sidst i april knap 2.500 medlemmer

Nogle aktive borgere har oprettet en underskriftsind-
samling på nettet, hvor omkring 1780 personer har un-
derskrevet.  
I kan finde underskrifteindsamlingen via dette link:

https://www.skrivunder.net/bevar_de_sma_skoler_i_
aalborg_kommune_-_drop_falles_skoleledelse

Det er fantastisk vigtigt, at vi holder trykket med vores 
modstand til Skoleudvalgets planer. Derfor opfordrer vi 
alle til at støtte de igangværende aktiviteter.

Vi synes for øvrigt også, at det er uforskammet og ude-
mokratisk at fastholde og 
gennemføre den politiske 
proces, så længe samfundet 
er lukket ned. Vi har jo ikke en 
kinamands chance for, at de-
mostrere vores modstand i det 
offentlige rum.

Foto: Rasmus Kjeldbjerg

Fællesledelse  
på Nørholm skole?????
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Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening
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Redaktion:  Flemming Midtgaard
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Stof til Nyhedsbrevet:  Send en mail til noerholmborgerforening@gmail.com

Distribution: Denne udgave omdeles til alle helårsboligere i lokalområdet, men 
udsendes også elektronisk til medlemmer

Sct. Hans aften 2020
Vi håber meget på, at det bliver muligt af afholde den 
traditionelle og hyggeligt Sct. Hans aften d. 23. juni på 
Hanedamsvej ved Fattighuset / Bredkilden. Derfor her en 
opfordring til, at vi alle møder op for at fejre det mulige 
samvær og midsommeren.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Foreningen 
for Fattighuset og eventuelt overskud fra salg af øl og 
vand går til Fattighuset.

Bålet tændes kl. 20.00 og mon ikke sidste års fantastiske 
Nørholmskor igen i år synger for, til de smukke midsom-
mersange. 

Vi har fået en ny og meget mere sikker bro over 
afvandingskanalen ved fjorden. Det betyder bla. 
at kajakfolket har nemmere adgang til kajakkerne, 
men også at gåruten ”Fjorden vesten om” er mere 
farbar.

Tusind tak til alle der har bidraget med materialer, 
maskiner og rå muskelkraft til etablering af broen.

I øvrigt oplyser Stiudvalget, at også ruten ”Fjorden 
østen om” er blevet gjort farbar.

Følg link til flot brochure om stierne og gå ind un-
dre brochure i menubjælken og download 
http://sti.noerholmby.dk/

Ny bro over  
afvandingskanalen  
ved Hølstien

Historisk rute (den gule)

Denne rute er 2.1 km. Der kan rides, cykles og vandres 
med barnevogn.
Ideen med den historiske rute er at gøre historien synlig 
og vise, hvor der engang lå erhverv i byen udover land-
brug. Beskrivelser af vejenes oprindelse, overleverede 
beretninger, historier og myter fra Nørholm vil kunne ses 
på hjemmesiden og nogle (dem med *) kan hentes via 
smartphone undervejs.
Fra startstedet vandres mod øst forbi idrætsforeningen, 
hvorefter der drejes til højre ad Nørholm Villavej. 
Her var der på et tidspunkt slagter i nr. 12*, smedeværk-
sted og senere bagerbutik i nr. 8*, slagter/bager i nr. 4, 
drænmester i nr. 2, vognmand, kreatur- og grisehandler 
i nr. 1. 
For enden af Villavej drejes til højre ad Nørholm Bygade:
Snedker/tømrer i nr. 5, smedeværksted i nr. 8*, smed 
- senere radio/TV/cykelbutik i nr. 10*. Vognmands-
forretning - senere bådudlejning i nr. 14. Murermester 
i nr. 18 – konen havde is- og slikbutik. Nørholm Tele-
foncentral/apotekerhåndkøb i nr. 19*. Høkerforret-
ning i nr. 22, Andelsfrysehus i garagen til nr. 24*. 
Forsamlingshus (fra 1904) hvor det nye ligger nu, 
Brugsforening i nr. 23*. Skolen med degnebolig i 
nr. 27-29*. Hønseri - senere minkfarm i nr. 29. Derefter 
kommer kirken, der er bygget i 1200 tallet og især kendt 
for sin forgyldte altertavle. Efter kirken ses nr. 50*, hvor 
møllen lå. Møllen var også cykel- og kolonialhandel. 
Lige før nr. 50 drejes til højre mod præstegården, som 
man går højre om ad en sti til fattighuset, der er et af 
de få bevarede i Danmark. Her går man mod øst ad 
Hanedamsvej ”Gåden”, som oprindelig var Nørholms 
hovedgade, tilbage mod startstedet. I Gåden lå sadel- og 
skomager i nr. 27, tagdækker i nr. 24 og tækkemand i 
nr.10. Hver sommer, frem til omkring 1970, blev næsten 
alle Nørholms malkekøer hver dag drevet gennem Gåden 
for at græsse på engene nord og nordøst for byen.

O  - Her står du
__ - Historisk rute
__ - Fjorden vesten om

__ - Syd-øst stien
__ - Fjorden østen om
__ - Vesterhøjene
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Som situationen pt. er i Danmark mht. Corona-epide-
mien, så er denne formandsberetning ikke berettet 
mundtligt i egen person, men skrevet til dig der ønsker 
at læse den, eftersom vi pt. ikke kan mødes i større for-
samlinger. Så tak til dig for at læse dette, og forhåbentlig 
også resten af min beretning der er til for at fortælle de 
emner vi berører og arbejder med i Nørholm og Omegns 
Borgerforening. Selvsamme tak skal også nævnes til de 
medborgere der sørger for at kontingentet til foreningen 
bliver betalt, så vi har midler at arbejde med, også når vi 
igen skal sikre egenbetaling til fremtidige projekter.

Vi har i år måtte udsætte vores generalforsamling til 
efter første kvartal, og dette stemmer ikke helt overens 
med vore vedtægter, men Corona-virus/COVID-19 tiltag 
i Danmark med forskellige opfordringer, er også noget 
vi som bestyrelse har besluttet selvfølgelig at efterfølge. 
Derudover efter som de bestyrelsesmedlemmer der var 
på valg ønskede genvalg, så forsætter bestyrelsen endnu 
et år, medmindre der er indsigelser mod dette. Hvis du 
har indsigelser, så venlig læs om fristen for indsigelse i 
Borgernyt nyhedsbrev fra maj måned 2020.

På borgernyt.dk kan man finde Borgerforeningens års-
hjul, der giver en idé hvilke faste arrangementer vi for-
venter i året der kommer, generalforsamlingen står også 
nævnt derpå, da den skal afholdes inden udgangen af 
første kvartal, men årshjulet viser også de andre emner 
der skal håndteres eller sættes i gang lige efter general-
forsamlingen.

Så har man et lille bestyrelsesmedlem i maven, så er års-
hjulet et sted til at se hvad vi har af faste arrangementer, 
og har man måske tilmed lidt lokal politisk interesse eller 
interesse i hvordan vi skal udvikle vores lokalområde om 
det så er Restrup Enge, Mellemholm, Porsheden, Klitgård 
eller Nørholm, og alt det vi har der imellem, så kan man 
finde ud af hvad vi laver i borgerforeningen på borger-
nyt.dk, vi forsøger at vise gennemsigtighed  – og se ger-
ne dette som en opfordring til at stille op til bestyrelsen 
ved næste generalforsamling.

Lige om lidt står en af vores første arrangementer på året 
efter generalforsamlingen for døren, nemlig Skt. Hans, 
hvor vi håber at give mulighed for at vi alle kan mødes 
med de anbefalede afstande og tiltag. Sidste års Skat. 
Hans arrangement blev afholdt under nogle andre om-
stændigheder, og tak til alle jer fremmødte der gjorde 

aften vældig hyggelig. En tak til Rasmus Krogh for at 
være båltaler, en tak til Fidusen for endnu en fin heks, 
der kunne brændes af, tak til storbålskreatørerne, tak til 
snobrødsdejsmagerne og tak for skønsang.

Før Skt. Hans støttede vi som forening op omkring Bør-
nedyreskuet 2019, som vi var så heldige at nogle af vore 
mange ildsjæle fik stablet på benene igen. Det er ikke en 
nem opgave, men børn og vi andre er taknemmelige for 
at det sker, og det er nu nogle hyggelige timer både en 
del af opstilling og nedtagning, men lige så oplevelserne 
derimellem. Tak til Louise, for at få gennemført arrange-
mentet.

Bjørnedag i IF Bjørn og Fjordfesten blev der også støttet 
op omkring, med arrangement af kaffebord. Senere på 
året havde vi arrangeret en gåtur på vore fællesjorde i 
Nørholm guide’et af Park og Natur i Aalborg Kommune, 
og sidst på året holdt vi vores juletræsopsætning, hvor 
Iben åbnede for den gamle købmand og der blev ser-
veret gløgg og æbleskiver af Mads og Dagmar, tak til jer 
alle 3, og tak igen i år for alle de børn og forældre der 
kom og sang et par sange med tekst fra telefonen – også 
en oplevelse og dejligt med opbakningen. En stor tak til 
Bakken Juletræer for igen i år at donere et skønt træ.

Ydermere har vi for alvor fået gang i vores permanente 
udvalg, som må siges, også indbefatter en række perso-
ner der bakker op, så vi kan forsøge at holde vore stier 
ved lige, sørge for at vores fælles arealer fortsat er inte-
ressante at befærdes på og nye tiltag for rekreative om-
råder. Ikke mindst afholdte vi i Samrådet og Borgerfor-
eningen et borgermøde for at diskutere muligheder for 
bedre trafiksikkerhed og -tryghed fra Aalborg til Klitgård, 
og her forsøger vi stadig at holde jernet varmt.

Senest er diskussionen om fælles ledelse for kommu-
nens små og mindre skoler blevet et fokus, som vi håber 
mange sørger for at involvere sig i, vigtigst for mig at 
påpege at bliver Nørholm skole lagt ind under en anden 
skole, så vil skolen blive en afdeling, og dermed poten-
tielt nemmere at lukke ned i fremtiden. Derudover så 
den besparelse der er lagt op til fra Aalborg Kommune, 
ser heller ikke ud til at være ordentligt gennemtænkt. 
Men man kan støtte op med sin underskrift og læse 
mere på Facebook, og links kan findes på  
http://bevar-de-mindre-skoler.dk/ eller borgernyt.dk.

Nørholm og Omegns Borgerforening

Formandsberetning for 2019
Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 25. marts 2020
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Vi vil i vores bestyrelse fortsætte med at holde fokus på 
sikker trafik og cykelstier er et emne der fortsat får fokus 
fra vores bestyrelse, både som borgerforening og samråd.

2019 er måske det år jeg er mest stolt af i de år jeg har 
siddet i bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse vil jeg 
give stor ros, der er virkelig lagt mange kræfter, på det 
niveau vi hver især i bestyrelsen kunne løfte - og mange 
gange også med hjælp fra medborgere i lokalområdet, 
ikke mindst de personer der er en del af vore udvalg. 
Stor tak til jer alle for indsatsen.

Vi har afholdt bestyrelsesmøder online eftersom vi ikke 
var i lokalområdet eller i landet for den sags skyld jeg var 
selv i udlandet et par af gangene, så ingen hindringer, og 
det har vi også set her i den seneste tid, hvor vi ikke kun-
ne mødes ansigt til ansigt, så blev det virtuelt i stedet.

Udarbejdelse af et budget for 2020, som jeg ikke mener 
jeg har været med til i min periode i borgerforeningen, 
så vi prøver at give indblik i hvad pengene bruges til, 
men også at der kan afses mindre puljemidler til vedli-
gehold af vores fællesarealer uden at vi alle i bestyrelsen 
skal godkende brugen af disse.

Indenfor samme emne arbejder vi stadig på at kunne 
opføre bålplads og shelter på Baunshøj, efter som vi har 
fået nye kræfter til og fået forlænget fristen for færdig-
gørelse.

Derudover er det et nyt stort skilt til fattighuset snart 
ved at være færdigt, så det kan komme op igen.

Emnet udvikling af vores lokalområde, måske dog med 
meget fokus på Nørholm by, er også oppe og vende, 
samt diskussionen omkring hvordan vores nuværende 
forsamlingshus skal benyttes i fremtiden.

Kontingentopkrævninger er noget vi de seneste år har 
forsøgt at optimere. Det må ikke koste foreningen for 
meget at sikre indkrævningerne, for med det beskedne 
kontingent, kan vi ikke tillade os at alt går op i gebyrer. 
Kontingent forventer vi fremover sendes ud på mail eller 
SMS, og så enten opkrævning via MobilePay eller kredit-
kort. Hvorfra mailhenvendelsen vil komme ved vi ikke, 
men ”Holdsport” forsøger vi at stoppe og nedlægge. 
Hvis du/I ønsker at bliver opkrævet, så send venligst en 
mail til noerholmborgerforening@gmail.com, for at vi 
kan få medlemskabet oprettet og opkrævet. Alternativt 
så kan du også betale direkte på MobilePay nummer 
78886, hvor du bedes oplyse din mail adresse som kom-
mentar ved overførsel.

Indspark til hvad fremtiden skal bringe i vores borger-
forening er velkomne, og ikke mindst også tovholdere 
og hænder til at løfte. Men vi skal stadig have vendt hele 
sikker trafik situationen, give plads til pendler-cyklister 
og andre medtrafikanter og sikre at passer på hinanden i 
trafikken. Fælles ledelse og vores skole i Nørholm er også 
emner vi holder fast i og bakker op om. Vi skal også kig-
ge på udvikling af vores lokalområde, hvor vil vi gerne 
hen og hvordan kommer vi derhen? Vi skal have samlet 
samrådet igen, da denne bestyrelse også er bestyrelse 
for vores lokalområdes Samråd. Vi skal prøve at spejle os 
i nogle af de andre borgerforeninger i nabo-lokalområ-
derne og måske lade os inspirere af tiltag de kan få støt-
te til og løftet.

Tak!

Pva. Nørholm og Omegns Borgerforening

Brian Dybsø, Formand
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2019 blev for Nørholmegnens samråd endnu et år med 
fokus på at holde vores henvendelser til vor lokalområ-
des medborgere opdateret. Hjemmesiden borgernyt.dk 
er dog mest stadig med meget fokus på aktiviteter fra 
samrådet og lige så også med information fra Nørholm 
og Omegns Borgerforening.

Vi vil dog fra bestyrelsen for samrådet kraftigt opfordre 
til at fremsende materiale både for kommende arrange-
menter, men også dem der er afholdt, for vi ønsker på 
den måde at få Borgernyt.dk til at være en enkelt måde 
at tilgå informationer om vores lokalområde.

I løbet af 2019 blev det også til nogle Borgernyt nyheds-
breve, hvoraf 2 blev sendt i trykken og uddelt, og tak til 
Flemming og Gitte for tekst og opsætning, der ligges et 
godt stykke arbejde heri.

Flemming fra vores bestyrelse har i 2019 været vores re-
præsentant for samrådene i den vestlige del af Aalborg 
kommune som bestyrelsesmedlem i LAK (”Landbyerne 
i Aalborg Kommune”), og jeg vil i den forbindelse sige 
stor tak til det arbejde og den støtte der er i LAK og de 
kræfter Flemming også sørger for at lægge i samme.

Som nævnt i formandens beretning sidste år, hvor den 
nye landdistriktspolitik for Aalborg kommune var under 
opsejling, så har vores bestyrelse været aktive i deltagel-
se til møder omkring landdistriktspolitikken, og kom-
mentarer til samme, da oplæg kom på bordet.

Yderligere er nu en ny cykelpolitik ligeledes på banen 
for Aalborg kommune, og dette er vi også aktive med. 
Dette er bestemt meget relevant for vore aktiviteter og 
vores borgermøde i 2019 i samarbejde med borgerfor-
ening omkring emnet ”Trafiksikkerhed på Nørholmsvej”, 

som netop handler om at trafikanter kan føle sig sikre 
og trygge ved at færdes på Nørholmsvej (og faktisk også 
andre strækninger i vores lokalområde – men vi har som 
bestyrelse valgt at starte med Nørholmsvej, og bygge op 
derfra, også fordi der nu har været et par uheld på stræk-
ningen). I forbindelse med borgermødet blev der lavet 
en underskrift indsamling, og vi fortsætter i bestyrelsens 
arbejde med at fokusere på denne strækning i dialog 
med kommunen.

For nyligt, inden denne generalforsamling, har kommu-
nen igen lavet tiltag til, at de små skoler i kommunen 
skal under fælles ledelse med de større skoler. Dette 
kræver også fokus fra vores bestyrelse, da vores skole i 
Nørholm, inklusiv gårdskolen, også vil blive underlagt 
disse administrative ændringer, som vi er usikre på vil 
gøre det nemmere at lukke skolen på sigt, da det så bare 
bliver en afdeling, samt at vores skolebestyrelse bliver 
nedlagt og skolen underlagt andre. 

Hvis Corona-pandemien tillader det, vil vi senere på året 
forhåbentlig afholde et samrådsmøde for alle foreninger, 
arbejdsgrupper og anden frivillige instanser i vores om-
råde, til endnu en løs og fast snak om vore udfordringer, 
tiltag, planer og løst og fast fra de mange frivillige i vores 
lokalområde.

Tak!

Pva. Nørholm Egnens Samråd

Brian Dybsø, Formand

Nørholmegnens Samråd

Formandsberetning for 2019
Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 25. marts 2020


