
Nørholm og Omegns Borgerforening 

Formandsberetning for 2020 
 
For et år siden der startede omvæltningen og det har præget det sidste års tid også i vores borgerforening. 
Sidste års generalforsamling bar meget præg af at vi i bestyrelsen ikke vidste hvordan vi skulle håndtere 
situationen og der var endnu ikke rigtig guides ej udsigt til hvad fremtiden måtte give muligheder for. Som tiden 
gik, blev vi enige om i bestyrelsen at vi fortsatte som en bestyrelse, eftersom de bestyrelsesmedlemmer der var 
på valg også genopstillede og ligeledes skrive dette ud i Borgernyt nyhedsbrev fra maj måned 2020 med sidste 
års beretning og et revideret regnskab, til vores medlemmer at kunne komme med indsigelser hvis dette var 
nødvendigt. Dette er også grunden til at vi på årets generalforsamling under valg af bestyrelsesmedlemmer lige 
skal have bekræftet af generalforsamlingen at bestyrelsen kan forsætte. 
 
Som året skred frem, så forsøgte vi som bestyrelse af afholde møder online, og finde de værktøjer som kunne 
hjælpe os, hvilket også har givet erfaring til dette års online generalforsamling. 
 
Noget der også spredte sig på nettet, var Aalborg Kommunes tiltag igen om at kigge på hvordan de kunne skære 
på økonomien på skolerne i kommunen. Et samarbejde mellem forældre for børn på tværs af kommunens skole 
voksede sig stor på nettet med involvering af flere foreninger og satte en ubeskrivelig bevægelse i gang, 
samarbejde mellem personer man aldrig havde mødt, men med et fælles mål, at kommunen tager fejl. Jeg kan 
stadig være overrasket over hvad politikere kan sige på valgmøder, og så hvordan der drives politik, men også at 
der med dårlige eksempler fra kommuner med lignende deltag eller fejlhæftede beregninger at man kan bevæge 
og tage valg som der var taget af kommunen. Dog fik vi vendt båden og giver os lidt luft igen indtil næste kamp 
om vores kære skole.  
 
Lige om hjørnet ligger der igen de faste arrangementer afholdt af vore bestyrelse, og det var også med 
spænding sidste år om vi kunne få afholdt Skt. Hans. Som tiden skred frem og en lille åbning i samfundet tillod 
nogle små muligheder, så fik vi en henvendelse fra TV2 Nord om at de kunne se på vores hjemmeside at vi 
forventede at afholde årets Skt. Hans og eftersom mange andre havde aflyst deres om vi kunne have en 
interesse i at TV2 Nord ville komme og optage vores arrangement. For at gøre historien kort, så lige pludselig var 
TV2 Nord dem der repræsenterede flest deltagere til arrangementet end egentlig os fra området – til gengæld, 
så er jeg dog stolt af at have fået nogle gode optagelser fra vores område ved fattighuset og et vejr der viste 
sig fra den pæne side. 
Der skal lyde en tak til I.F. Bjørn for også at byde ind med et arrangement på dagen, så flere fra området havde 
mulighed for at fejre Skt. Hans. 
Der skal også lyde en tak til jer alle for de mange positive tilbagemeldinger for det afholdte arrangement, også en 
tak for Bæredygtig Blomster/Sara ift. den fine buket til båltaler og tak til alle der igen var med til at klargøre 
pladsen, hvor Ole igen var en stor hjælp. 
 
Om end vi gerne vil have haft afholdt et par arrangementer i efteråret, så har vi måtte flytte dem til når vi igen 
kan samles flere. Vi kommer ind på det lidt senere i dette møde, men vi skal vende at have endnu et møde 
omkring fremtiden for Nørholm by, området og Nørholm Skole. Og i Samrådet så vil vi selvfølgelig gerne have 
samlet den flok igen til et fællesmøde. 
 
En stor tak til Bakken Juletræer for igen i år at donere et skønt juletræ til midten af byen – og en tak til de 
hænder der fik det savet, transporteret, sat lys på og rejst. 
 



Vores permanente udvalg har også holdt gang i hjulene om end det måtte håndteres lidt anderledes. Sti-
udvalget sørger stadig for at stierne kan benyttes, og der forsøges at bygge en lille plads op af Baunshøj. Grønt 
udvalg sørger for at vi stadig for sået noget bevoksning og andre emner omkring vores fællesarealer. 
Det udvalg jeg dog vil belyse igen i år, er børnedyreskuet – vi savner virkelig meget nogle der gerne vil drive 
dette tiltag, for arrangementet skal efter kalenderen forsøges afholdt igen i år, og børnedyreskuefonden 
(overskuddet fra børnedyreskuet) har i mange år, været en mulighed for skolen at kunne søge lidt små penge til 
mindre projekter eller til 6, klasse-turen. Der skal dog også lyde en tak til personerne i udvalgene. 
 
Jeg havde det med i min beretning sidste år, og i år er det ikke meget anderledes – en stor tak til det arbejde og 
de kræfter som borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer lægger i foreningen og den interesse I har for vores 
område, og stadig en bestyrelse jeg er virkelig stolt af – I gør det godt. 
 
Og med de ord, og ønske at vi må få en god generalforsamling i aften, så har jeg kun et igen: 
 
Tak! 
 
Pva. Nørholm og Omegns Borgerforening 
Brian Dybsø, Formand 
  


