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Nørholm Skole - vores skole 
Endelig, den 25. maj kunne vi i vores lokalsamfund ånde 
lettet op. Det blev dagen, hvor Skoleudvalget i Aalborg 
Kommune valgte at droppe fælles skoleledelse, på samt-
lige landsbyskoler i kommunen.

Gennem de foregående måneder havde forældregrup-
per, skolebestyrelser, borgerforeninger, samråd og LAK 
med en formidabel indsats gjort politikerne opmærk-
somme på, at vi ikke ville miste vores selvstændige sko-
le. Længe så det ud til, at vi ikke ville lykkes med vores 
saglige og dokumenterede argumenter, men endelig 
til sidst lyttede politikerne. Det hjalp helt sikkert også, 
at der blev indsamlet omkring 2.000 underskrifter mod 
fællesledelse, samt at der var en meget stor og aktiv 
Facebook-gruppe.

Uanset vores politiske ståsted hver især, er der grund til 
at fejre udfaldet på denne sag. Den er et godt eksempel 
på, at fællesskab gør stærk og at det nogle gange kan 
være nødvendigt at gå mod de politiske beslutninger. 
Det viser at demokratiet virker og at vi bliver hørt, hvis 
bare vi er saglige og mange nok.

Der er bestemt god grund til at sige tusind tak til de 
mange lokale forældre, skolebestyrelsen og de mange 
flittige og dygtige debattører for deres indsats. Selvføl-
gelig har vi også overskud til at takke politikerne, der i 
sidste ende valgte at lytte til deres vælgere.



Desværre måtte vi på grund af Corona-restriktionerne 
udsætte det planlagte samrådsmøde på Nørholm Sko-
le i maj måned. Nu kan vi endelig melde den nye dato 
ud og mødet holdes på Nørholm Skole d. 24. septem-
ber kl. 18.00

Samrådet er vært ved et let måltid og en forfriskning ved 
mødets start.

Invitationen til mødet gælder repræsentanter for alle for-
mer for aktiviteter, uanset om det er den lokale idræts-
klub, forsamlingshusforeninger, en gruppe sangglade 
korfolk, yogadyrkere, grundejerforeninger, interessefor-
eninger eller udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af 
specifikke aktiviteter og arrangementer.

På mødet bliver der mulighed for at drøfte og udveksle 
erfaringer med de aktiviteter, der foregår i vores lokal-
område. 

Foreløbig dagsorden

- Orientering om Landdistriktspolitik 2020. 
Herunder særligt om det nyetablerede Landdi-
striktsudvalg, hvor vores planområde er repræ-
senteret med 2 medlemmer

- Orientering om ordningen med tilbud om 
”Landsbypedeller” i Landdistrikterne

- Er der interesse for at afholde et borgermøde, 
om hvordan boligtilvæksten skal udformes de 
kommende år, både i Restrup Enge, Nørholm 
og Klitgård.

- Erfaringsudveksling og orientering om de 
mange forskellige aktiviteter, der allerede 
foregår

Er der foreningsrepræsentanter, eller andre, der 
ønsker at give et oplæg om deres konkrete aktivi-
teter eller om idéer og planer, vil vi gerne modtage 
besked herom, så vi kan planlægge den endelige 
dagsorden til mødet.  
I kan kontakte samrådet via mailadressen  
noreholmborgerforening@gmail.com.

Tilmelding til mødet skal også ske via mail  
noerholmborgerforening@gmail.com

Samrådsmøde d. 24. september

Vi skal have tilmeldingen

senest d. 18. september

Vi ses på Nørholm Skole

24. september kl. 18



Som eksempler på arbejdsopgaver kan nævnes

- Renhold f.eks. af belægninger, langs veje og stier 
eller ved kommunens arealer. 

- Rengøring og vedligehold af byinventar. 

- Rengøring af skilte. 

- Pleje af fortidsminder på private arealer. 

- Vedligeholdelse af anlæg og inventar finansieret 
af f.eks. AKA-puljen, Forskønnelsespuljen eller 
eksterne fonde. 

- Rengøring i offentlige bygninger og på offentli-
ge toiletter. Dette gælder ikke daglig rengøring. 

- Maling af diverse anlæg i naturområder. 

- Organisering af og deltagelse i vedligeholdelses-
laug med borgerdeltagelse. 

- Grødeskæring og renhold i søer og damme. 

- Ukrudtsbrænding.

- Herudover omfatter ordningen et årligt tilsyn af 
legepladser for hvilke der er indgået brugsrets- 
og vedligeholdelsesaftaler med enter samråd 
eller borgergrupper.

En landsbypedel i aktion

Landsbypedeller
I forbindelse med vedtagelsen af den nye Landdistrikts-
politik 2020, er der også vedtaget at det igen bliver 
tilbudt en ordning med Landsbypedeller. Disse kan bi-
drage med mindre opgaveløsninger og arbejdsopgaver 
i landsbyerne.

Ordningen er allerede trådt i kraft og man skal henvende 
sig til en lokal udpeget kontaktperson med de opgave 
man ønsker hjælp til. 

I vores område skal man kontakte Kirsten Arden Peder-
sen på mailadressen karden2015@gmail.com

Beskriv ganske kort hvilke opgave der ønskes hjælp til 
og send mailen til Kirsten.

I det følgende en kort orientering fra Aalborg Kommune 
om ordningen.

Den viste liste er ikke udtømmende for opgaver, der kan 
løses af landsbypedellerne, men er tænkt som inspirati-
on for den type opgaver, som landsbypedeller kan påta-
ge sig. Samrådenes kontaktperson kan derfor henvende 
sig til landsbypedelordningens daglige leder, hvis der 
er tvivl om, hvorvidt en konkret opgave er omfattet af 
ordningen.

Som udgangspunkt må en landsbypedel ikke udføre 
konkurrenceforvridende virksomhed. Landsbypedellen 
kan påtage sig opgaver for Aalborg Kommune og samrå-
dene. Opgaverne skal være af ekstraordinær karakter.

Listen kan revideres efter aftale mellem repræsentanter 
for Sundheds- og Kulturforvaltningen, By- og Landskabs-
forvaltningen og LAK.



Sct. Hans aften i Nørholm
Smukt, smukt sommervejr, flotte sangstemmer fra Kla-
rup Pigekor og stemningsfyldt hornmusik af blæsere fra 
Aalborg Symfoniorkester, båltale af Merete Mærkedahl 
(kendt fra badehotellet), fakler og et stort anlagt bål. Alle 
disse herlige ingredienser var til stede ved den traditi-
onsrige Sct. Hans aften på pladsen bag ved Fattighuset.

I år blev arrangementet dog anderledes end vi er vant til. 
Corona-restriktionerne havde sat begrænsninger i for-
hold til, hvor mange der måtte deltage. 

De fleste steder i landsdelen havde man derfor valgt at 
aflyse Sct. Hans aften, men her i Nørholm fik vi mulighed 
for at gøre noget helt andet.

TV2 Nord havde henvendt sig og ville gerne have Nør-
holm til at være vært for hele Nordjyllands Sct. Hans af-
ten i from af livesending fra arrangementet. Dette kunne 
vi ikke sige nej til – sikke en mulighed for at promovere 
Nørholm.

Hurtigt fik vi orienteret ud til de fleste om et meget be-
grænset deltagerantal. 

IF Bjørn tog mod opfordringen til at lave et alternativ 
arrangement på boldbanen, hvor der kunne deltage op 
til 50 personer. 

Her ud over var mange rigtig gode til at invitere til små 
private Sct. Hans spisninger og hygge på terrassen.

Alt i alt betød det, at der blev markeret Sct. Hans for alle 
der havde lyst til det og tilbagemeldingerne er, at alle 
havde en rigtig hyggelig aften. 

Stor tak til dem, der samlede sammen til bålet og gjorde 
bålpladsen klar.

Tak til børnene på Nørholm skole for den meget flotte 
Heks

Også tak til IF Bjørn fordi I greb muligheden og lavede et 
flot arrangement på boldbanen

Sidst, men ikke mindst en stor tak til alle for at have for-
ståelse for begrænsningerne med deltagerantallet og for 
at respektere det. 



Billed-kavalkade til 
alle jer, som desværre 
var udelukket fra at 
deltage



Ahorntræer
Der er fra flere forskellige sider blevet gjort opmærksom 
på, at ahorntræer er giftige for heste. Senest har Dyrenes 
beskyttelse udsendt en pressemeddelelse d. 28. maj, 
hvoraf det fremgår at flere heste, alene i år, er døde efter 
at have spist af træets spirer eller frø.

I borgerforeningens regi har vi et ”Grønt udvalg” og der 
er det blevet drøftet, om det er muligt på en hensigts-
mæssig måde, at erstatte ahorntræerne på fællesarealer-
ne med andre mindre invasive og mere oprindelige 
træer som Røn, Elm og tjørn mv.

Udvalget forsøger at beskrive en plan, der kan hen-
vise til, hvordan det hen over tid kan lade sig gøre at 
erstatte ahorntræerne på fællesarealerne med andre 
træer. Målet er under alle omstændigheder, at udtrykket 
med store træer på vores fællesarealer bliver bevaret. 
Desuden skal der undersøges, om der findes kommuna-
le midler eller fondsmidler, der kan understøtte opgaven 
med en gradvis udskiftning af Ahorn.

Ahorntræer findes også i stor udstrækning på private 
matrikler i vores område. Træerne er kendt for at spre-
de deres helikopterformede frø med vinden. Derfor er 
ahorntræerne typisk selvsået og kan hurtig skyde op 
hvor som helst.

Fakta boks om ahorntræer

- Frøene fra træet kan svæve op til 100 meter 
fra modertræet 

- Et ahorntræ kan vokse op til 2 meter om 
året som ungt træ

- Træet kan blive op til 30 meter højt og om-
kring 150 år gammelt

- Ahorns oprindelige voksested er det syd-
lige Europa og Mellemeuropa, hvorfra det 
har spredt sig til nordlige egne. Træet er nu 
almindeligt overalt i Danmark og 2% af vo-
res skovareal er Ahorn.

- Nogle mener at Ahorn blev indført hertil 
som parktræ helt tilbage i 1760. 

- Desværre har det vist sig at træerne (frø og 
spirene) er giftige for heste.

Sommer

Efterår



Aalborg kommunes landdistriktspolitik 2020 indeholder 
et afsnit om et helt nyt Landdistriktsudvalg, der bl.a. har 
medlemmer fra Byrådet, Sundheds- og kulturforvaltnin-
gen, By- og Landskabsforvaltningen, LAK og fra samrå-
dene i kommunens 6 geografiske planzoner. Dermed er 
der også valgt et udvalgsmedlem fra samrådene i vores 
område, som er planzone 6. 

Vores område består af samrådene i Aalborg Syd Vest 
– Egholm Samråd, Frejlev Samråd, Godthåb Samråd, 
Nørholmegens Samråd inkl. Restrup Enge, St. Restrup 
Samråd, Svenstrup Samråd og Sønderholm Samråd inkl. 
Tostrup.

Valgt som repræsentant til landdistriktsudvalget fra 
vores område blev Poul Tradsborg fra Godthåb Samråd 
og Jan Sort fra Nørholmegnens Samråd blev valgt som 
suppleant. Desuden er Flemming Midtgaard udpeget 
som udvalgsmedlem fra LAK – landsbyerne i Aalborg 
Kommune.

Landdistriktsudvalgets formål og opgaver 

Sundheds- og Kulturudvalget godkender alle Land-
distriktsudvalgets dispositioner. Landdistriktsudval-
get opgaver er: 

• Fastsætte sin forretningsorden ved konstitue-
ringen. 

• Udarbejde forslag til retningslinjer for Landdi-
striktspuljen og tildelingsprincipper, der sikre 
ens behandling af projekt af lignende karakter. 

• Rådgiver og udtaler sig om ansøgninger ved 
Landdistriktspuljen til Sundheds- og Kulturud-
valget. 

• Aflægge årlig beretning til Sundheds- og Kultu-
rudvalget om Landdistriktsudvalgets virke og 
udviklingsemner for landdistriktet, herunder for-
slag til følgende års fordeling af den økonomiske 
ramme for Landdistriktspuljen. 

• Efter anmodning fra Sundheds- og Kulturudval-
get skal Landdistriktsudvalget rådgive om emner 
vedr. udvikling af Aalborg Kommunes landdi-
strikt. 

• Rådgive om koncept for uddeling af Årets Land-
distriktspris. 

Nyt Landdistriktsudvalg

Affaldsindsamling 2020
Nørholmegenens Samråd har modtaget en 
opfordring til at deltage i en stor affaldsind-
samling.

I forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen 
2020 afholder Center for Grøn Omstilling en 
stor affaldsindsamling, som forhåbentligt 
kommer til at dække hele kommunen. Det 
foregår d. 12.9. kl. 10-12. Vi håber, at I vil bakke 
op og være med til at organisere en skralde-
indsamling hos jer selv. Center for Grøn Om-
stilling sørger for, at I får leveret affaldssække, 
affaldssnappere, handsker og vægte, så vi kan 
finde ud af, hvor meget affald, vi har samlet ind 
sammen.

Er der i vores medlemskreds en person, der 
kunne påtage sig at være kontakperson, skal 
man blot melde sig og oplyse et mødested til 
noerholmborgerforening@gmail.com.

I Aalborg / Nørresundby hjælper Center for 
Grøn Omstilling med at finde frivillige, som kan 
udlevere udstyr på fem forskellige lokationer.

For at være med bedes I melde et mødested og en 
kontaktperson ind til Center for Grøn Omstilling på 
mail: baeredygtighed@aalborg.dk.  
Jeres affaldsindsamling bliver promoveret gennem 
den fælles Facebook-begivenhed her:  
https://www.facebook.com/
events/926759607839021/?active_tab=about.
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Nu sker der snart noget ved skråningen på Hanedamsvej 
og ved Bredkilde. Til efteråret tilsås skråningen med vil-
de blomster og der plantes frugttræer og mindre træsor-
ter i yderkanten af området. Desuden etableres der igen 
gangsti i den østlige side af området.

Desuden er der planer om at etablere naturpleje 
med afgræsning ved Bredkilde, hvilket betyder at der 
bliver sat et dyrehegn op. Der bliver adgang til kil-
den via en låge.

Her ud over bliver der opstillet 3 bord/bænkesæt ved 
arealet bag Fattighuset.

Omkostningerne i forbindelse med projekterne, der 
skal ses som et sammenhængende projekt, dækkes via 
”Gadekærsmidlerne” i Aalborg kommune.

Fællesarealer ved Hanedamsvej i Nørholm

Luftfoto / arbejdsskitse af skråningen på Hanedamsvej. 
Den skitserede beplantning placeres, så den ikke er til 
gene for områdets beboere

Området ved Bredkilde og Fattighuset

Hassel Cosford, Mirabelle, Benved, Vildæble, Hyld Korsør, Alm. Kvalkved

Æbler: Elstar, Rød ananas, Discovery,  

Kirsebær Sam, Blomme Italiensk sveskeblomme

Pære Clara Frijs, Conference
Vildeng
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Æbler: Elstar, Rød ananas, Discovery,  

Kirsebær Sam, Blomme Italiensk sveskeblomme

Pære Clara Frijs, Conference
Vildeng


