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Nørholmegnens Samråd 
 

Referat fra Generalforsamling d. 11. marts 2021. – Afholdt online via Team 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Formandens beretninger – herunder nyt fra udvalgene – Brian Dybsø 

2. Kassererens fremlæggelse af regnskab –Morten Cramer 

3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 

På valg er Brian Dybsø og Morten Cramer + suppleant Iben Leer Parnell 

4. Valg af revisor 

På valg er Rasmus Krogh 

5. Valg til deltagelse i permanente udvalg 

Sct. Hans 

Børnedyrskue 

Juletræ (Opsætning og arrangement) 

Stiudvalg 

Grønt udvalg 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkommende forslag 

8. Eventuelt 

 

Formand Brian Dybsø bød velkommen og konstaterede at det var første gang i foreningens historie at 

generalforsamlingen, på grund af Corona restriktioner, måtte afholdes virtuelt. 

 

Som ordstyrer valgtes Jan Sort, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

Ad 1) Brian Dybsø aflagde mundtlig beretning for både Nørholm og Omegns Borgerforening og 

Nørholmegnens Samråd. Begge beretninger kan læses på foreningernes hjemmeside 

www.borgernyt.dk  

 Der var ingen bemærkninger til de udførlige beretninger. 

 

Ad 2) Morten Cramer fremlagde regnskab 2020 og budget 2021 for begge foreninger. 

 Efter flere afklarende spørgsmål fra forsamlingen blev fremlæggelserne godkendt. 

 Regnskaberne findes ligeledes på vores hjemmeside www.borgernyt.dk 

 

Ad 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

I ulige år er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på 

valg. 

 Da generalforsamlingen sidste år var suspenderet på grund af Corona situationen, er der ønske om 

at de 3 bestyrelsesmedlemmer der var på valg i 2020 blev bekræftet genvalgt på denne 

generalforsamling. Jan Sort, Janne Severinsen og Flemming Midtgaard fik deres mandat bekræftet. 

 For den kommende 2 årige periode valgtes Brian Dybsø og Jens Kruhøffer 

Som suppleant genvælges Iben Leer Parnell 

 

 

http://www.borgernyt.dk/


 

Ad 4) Valg af revisor 

 Der er 2 valgte revisorer – Søren B. Nielsen og Rasmus Krogh. 

 Rasmus Krogh, der er på valg i år, genvælges. 

 

Ad 5) Valg til permanente udvalg i Nørholm og Omegns Borgerforenings regi 

- Børnedyrskue 

Selv om der bl.a. i forældrekredsen på skolen, via Borgernyt og personlige henvendelser har 

være forsøgt at få interesserede børneforældre til at deltage i planlægning og afvikling af 

aktiviteten, er det desværre ikke lykkedes at finde nogle medlemmer til udvalget. 

Vi forsøger endnu engang at annoncer herom i Borgernyt, men hvis ikke der melder sig nogen 

til udvalget, vil aktiviteten / udvalget blive nedlagt. 

 

- Sct. Hans arrangement  

Heller ikke her var der interesse for at melde sig til udvalget, men der kom et konstruktivt 

forslag om, at man måske fremover skulle afholde Sct. Hans omkring boldbanen, hvor der også 

er toilet og indendørs faciliteter. Bestyrelserne fra IF Bjørn og Borgerforeningen vil drøfte 

denne mulighed og et samarbejde herom. 

 

- Juletræ og arrangement  

Valgt blev Brian Dybsø, Rasmus Krogh og Morten Cramer 

 

- Stiudvalg 

Valgt blev Janne Severinsen 

 

- Grønt udvalg 

Valgt blev Kirsten Arden, Signe Krogh, Jens Kruhøffer og Flemming Midtgaard 

 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtaget. 

 

Ad 7) Indkommende forslag. 

 Der er indkommet et enkelt forslag, som dog ikke er modtaget rettidige. Derfor henvises forslaget 

til en drøftelse under eventuelt. 

 

Ad 8) Eventuelt 

 

 Følgende spørgsmål og idéer blev drøftet 

- Færdiggørelse af fællesarealet og sø til opsamling af overfladevand ved seneste udstykning på 

Nørholm Villavej. Det blev oplyst at arealet er en del af den godkendte lokalplan for området og 

at manglende færdiggørelse har ført til kommunal anmeldelse. 

- Der bliver forslået at Nørholm Forsamlingshusforening og Borgerforeningen i fællesskab og evt. 

i samarbejde LAK arrangere et vælgermøde til efteråret i forbindelse med kommunalvalget. 

- Kort orientering om planer med forsamlingshuset og påmindelse om kommende general 

forsamling d. 24. marts. Husk at der kræves tilmelding. 

- Der blev spurgt ind til, om der er aktiviteter i gang i forhold til at sikre flere tilflyttere (gerne 

børnefamilier) til området, herunder udstykning af flere grunde i Nørholm. Der er stadig 

usolgte grunde i området, hvilket til dels blokerer for nye udstykninger, men bestyrelsen er 

opmærksomme på opgaven og forsøger også via LAK at påvirke mulighederne for flere 

udstykninger. Der vil bl.a. blive afholdt et møde med By og Landskabsforvaltningen og større 

fokus på byudvikling i hele Aalborg Kommunes landdistrikt.  

 

Referent: Flemming Midtgaard 


