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Nørholm egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2020 

____________________________________________________________ 

 

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

(ILP), Jan Sort (JSO) og Flemming Midtgaard (FM) 

 Jens Kruhøffer deltager under punkt 1. 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

1. Planlægning af borgermøde d. 5. november 2020 kl. 19.00 til 21.00 
2. Visioner for vinterhalvåret 

3. Hjemmesiden / Facebook 
4. Fastholdelse af medlemmer 
5. Kontinuerlig registrering og ajourføring af medlemsliste og samrådsliste 

Navn, adresse og mailadresse + evt. mobilnummer 
6. Eventuelt – Herunder næste møde 

 

  

Ad 1) Planlægning af borgermøde d. 5. november 2020 

Lang snak om form og indhold til borgermødet.  

Hvilke overskrifter / dilemmaer er der at tage udgangspunkt i. 

Hvad er det for nogle motiver der gør at vi vil bo her / flytte til Nørholm. 

Vi kommer heller ikke uden om at snakke bæredygtighed også i form grønne arealer, 

beplantning mv.  

JSO og Jens går i planlægningsudvalg og laver et oplæg til borgermødet. 

  

Ad 2) Visioner for vinterhalvåret 

Borgermøde 

Medlemsrekruttering og kontingentbetaling 

Opbakning og tilskud til forskønnelse af skolevejen 

Selvfølgelig også det traditionelle juletræ ved Kirken. BD har en god idé om afvikling af 

juletræsarrangementet, som bakkes op. 

Afskærmning ud mod vejen ved legepladsen, samt giftfrie buske ved legepladsen. Grønt udvalg 

drøfter punktet på deres næste møde.  

 

Ad 3) Hjemmesiden / Facebook 

 Hvem og hvad samrådet er skal beskrives på vores hjemmeside. 

JS gør opmærksom på behov for rettelser på hjemmesiden. BD ser på behov for rettelser og 

redigeringer på siden  

  

Ad 4) Kontinuerlig registrering og ajourføring af medlemsliste og samrådsliste 

Navn, adresse og mailadresse + evt. mobilnummer 
Der er en opdateret medlemsliste over betalende medlemmer, men problemet er at folk ikke 
får betalt kontingent. MC sender en rykker igen vedr. 2020. 
 
Samrådslisten er opdateret og oprettet som kontaktliste i google mail. ILP gør en indsats for at 
finde kontaktpersoner til alle foreninger, grundejerforeninger og aktiviteter i hele lokalområdet. 
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Ad 5) Eventuelt – Herunder næste møde 

 Næste møde d. 11. november kl. 19.00 hos JS 

  

 

 

Referent: Flemming Midtgaard 


