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Nørholm egnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2021 - Virtuelt 

____________________________________________________________ 

 

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

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

  

Afbud:  

 

Dagsorden: 

1. Hjemmesiden / Facebook (BD) 
2. Bålhytte 

3. Mail fra Jens Kruhøffer - Drøftes 

4. Generalforsamling 

5. Budget MC + BD 

6. Nyt fra udvalgene 

a. Stiudvalg - JS 

b. Nyhedsbrev - FM 

c. Grønt udvalg - FM  

d. Hjemmesiden / Facebook – BD og MC  

e. Sct. Hans  

f. Børnedyreskue  

g. Projekt Bavnshøj – JS og JSO  
7. Eventuelt – Herunder næste møde 

  

Ad 1) Hjemmeside / Facebook 

Vi har kontaktet Frederik med henblik på at få opdateret hjemmesiden og fornyet vores 

domæne. 

Vi beslutter at få udført arbejdet – Kr. 1300. 

  

Ad 2) Bålhytte 

Flere grupperinger er interesseret i at der bliver etableret en bålhytte i Nørholm – gerne i 

forbindelse med skolehaver og et areal der er til rådighed ved præstegården. Vi støtter og 

anbefaler initiativet under forudsætning af, at der dannes en interessegruppe til etablering og 

drift af projektet. Desuden at der er blandt de forskellige interessenter er enighed omkring 

placeringen 

JS sender den ansøgning vi lavede til bålhytte på Bavnshøj til BD. Skal bruges som inspiration. 

 

Ad 3) Mail fra Jens Kruhøffer 

Jens Kruhøffer har sendt os en mail med nogle spændende projekttanker, der alle er mere eller 

mindre bundet op på bæredygtighed. 

Da vi allerede har besluttet at afholde et borgermøde for at igangsætte en proces, om hvad vi vil 

med Nørholm, vil vi gerne afholde dette borgermøde inden andet igangsættes. BD giver besked 

til Jens herom. 

 

Ad 4) Generalforsamling 

Generalforsamlingen er fastsat til 11. marts. Vi håber at kunne mødes fysisk, men hvis ikke dette 

er muligt afholdes generalforsamlingen online. FM sender erfaringerne fra online 

generalforsamling i LAK d. 27. januar til BD og MC. 
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Brian og Morten er på valg i 2021. 

Jan, Janne og Flemming skulle være valgt i 2020, men da der ikke blev afholdt en 

generalforsamling sidste år, bør generalforsamlingen i år bekræfte, at de 3 

bestyrelsesmedlemmer sidder frem til valget i 2022. 

 

Vi skal have afklaret om der er nogen der kunne tænke sig at blive valgt til bestyrelsen. 

JSO spørger Jens Kruhøffer. 

 

BD indkalder og udsender dagsorden. 

 

Ad 5)  Budget 

 Budget for Samråd justeres på et par poster, ellers OK 

 

Budget for borgerforeningen gennemgået og godkendes, hvis ikke der kommer indsigelser efter 

mødet her.  

 

Ad 6) Nyt fra udvalgene 

 Stiudvalg 

Stierne bliver brugt meget og der er lagt spang over kanalerne vest for Hølstien. Det kunne også 

være nyttigt at få gjort øst på, men denne strækning er overgivet grundejerforeningen i skoven. 

  

 Nyhedsbrev 

 Seneste udgivelse, der er i papirform er omdelt i sidste uge og i dag. 

  

 Grønt udvalg 

 Se seneste nyhedsbrev 

  

Hjemmesiden / Facebook 

Se punkt 1 

 

 Sct. Hans 

 Intet 

 

 Børnedyreskue 

 Se seneste nyhedsbrev 

 

 Projekt Bavnshøj 

 Ansøgning / tilladelse indhentes af BD 

 

Ad 8) Eventuelt – Herunder næste møde 

ILP er i gang med at udforme en aktuel liste over samrådsmedlemmer. Hun vil også gerne lave 

en tekst om hvad et samråd er og hvordan man kan bruge samrådet. Sender oplæg herom.

   

Næste møde d. 10. februar kl. 19.00 

BD eller MC indkalder på en ny platform. 

  

Referent: Flemming Midtgaard 


