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Nørholmegnens Samråd

 Ekstraudgave nyhedsbrev maj 2021

Vi har i borgerforeningens bestyrelse modtaget en henvendelse, om 
et besøg i Nørholm fra Rådmand Hans Henrik Henriksen, By- og Land-
skabsforvaltningen og Evald Lange Rise, der er udvalgsmedlem i Sund-
heds- og Kulturforvaltningen, hvorunder landdistriktet hører. De ønsker 
at besøge os d. 1. juni kl. 17.00, til en snak om vores fremtidsønsker og 
udviklingsmuligheder for Nørholm. 

I de seneste par år har vi oplevet en positiv politisk bevågenhed i for-
hold til bl.a. trafiksikkerhed, skoleforhold og senest også opbakning og 
økonomisk støtte til Nørholm Borgerhus. Blandt andet derfor vil vi ger-
ne deltage, når politikerne ønsker at komme i dialog med os.

Vi vil naturligvis også gerne fastholde den gode dialog, men samtidig vil 
vi også turde forvente noget af vores folkevalgte.

Bestyrelsen i Borgerforeningen har efter bedste evne formuleret nogle 
ønsker og udviklingsmuligheder, som vi kan tage udgangspunkt i på 
mødet. Her ud over også et par debatemner, der er aktuelle for vores 
lokalområde. 

Da vi på grund af Corona restriktionerne, endnu ikke har kunnet afholde 
et borgermøde om udviklings-perspektivet for Nørholm, som vi allerede 
sidste år lagde op til, vil det blive temaer som vi tror, at stort set alle kan 
bakke op omkring.

Politisk møde i Nørholm Borgerhus d. 1. juni kl. 17.00

Hans Henrik Henriksen Evald Lange Rise



2

- Vi kunne godt tænke os at få igangsat en proces, hvor vi får kortlagt 
vores identitet som landsby / lokalområde. Hvad er det, der skal være 
kendetegnede for os? Noget som folk, der måske kunne tænke sig at 
flytte til Nørholm, kunne spejle sig i og måske kunne have lyst til at 
bidrage til.

 For at komme i mål med en sådan proces vil vi gerne have en pro aktiv 
medvirken af kommunens konsulenter, som guider og fødselshjælpere.

 Har I som byrådspolitikere en holdning hertil?

- Borgerforeningens bestyrelse vil altid arbejde for en udvikling af kultu-
ren, så det er naturligt at tænke og handle bæredygtigt, at være bevid-
ste om klimaudfordringer og miljøhensyn og herunder også at tænke 
indsatser for mere vild natur.

 For at det ikke skal blive alt for teoretisk, kan vi tage udgangspunkt i 
det, der allerede er i gang og forhold, der ligger lige for at gøre noget 
ved. Eksempelvis er Facebooksiden Nørholm Guld et godt eksempel 
på bæredygtighed med genbrug af ting og sager, hjælp med udlån og 
handling til private projekter mv.

 Vi kunne også godt tænke os gennemført skovrejsningsprojekter, gen-
etablering af læhegn og beplantning ved og på de opdyrkede marker i 
det åbne land, samt andre klimanyttige og dyrevenlige tiltag.

 Kan kommunen understøtte og medvirke i både proces og handling i 
forhold til bæredygtighed, klimaudfordringer og miljøhensyn?

- Nørholm og hele lokalområdet er begunstiget af at have en kommu-
nal folkeskole, som vi både er stolte af og ser som en væsentlig faktor 
for Nørholms udviklingsmuligheder. 

 For at sikre både en fastholdelse af skolens elevgrundlag, og gerne en 
øget tilgang af elever, ønsker vi, at der fortsat sker udstykninger af grun-
de og at eksisterende boligmasse bevares og løbende moderniseres.

 Der er efter vores opfattelse behov for flere lejeboliger og muligvis 
mulighed for nye boformer i form af bofællesskaber, hvor man både 
kan vælge mellem at være lejer, andelshaver og ejer.

 Kan kommunen bidrage til at øge befolkningstilvækst og forskellige 
boformer?

- Vi har planer om at give vores nuværende lokalplan fra 2003 et 360 
graders eftersyn.

 Vi ser gerne, at lokalplanen afspejler FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling inden for de områder, der direkte eller indirekte vedrører 
lokale forhold.

 Vi ønske også at styrke de områder i lokalplanen, der via nye udstyk-
ninger sikrer mulighederne for dyrehold og dyrkning af grøntsager 
mv. i tilknytning til boligen / boligerne. 

 Kan kommunen aktivt bidrage til opdatering af eksisterende lokal-
plan?
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Tilmelding til mødet
Da der stadig vil være forsamlingsrestriktio-
ner, kræves der tilmelding til mødet  
senest d. 30. maj kl. 20.00

Medlemmer har fortrinsret og det er kun 
muligt at tilmelde sig via mail.

Skriv et ønske om tilmelding til  
noerholmborgerforening@gmail.com 

Man er først tilmeldt, når tilmeldingen er 
blevet bekræftet via en svarmail fra besty-
relsen.

Spørgsmål til dette Nyhedsbrev eller arran-
gementet kan rettes til bestyrelsens sekre-
tær Flemming Midtgaard via  
noerholmborgerforening@gmail.com

Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening

Ansvarshavende: Jan Sort (Formand) 

Redaktion:  Flemming Midtgaard

Layout:   Gitte Haggren

Stof til Nyhedsbrevet:  Send en mail til noerholmborgerforening@gmail.com

Distribution: Denne udgave udsendes elektronisk til alle nuværende eller tidligere 
medlemmer, hvortil vi har en mailadresse

Vi ses i Nørholm Borgerhus
tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 17.00

- Om der i vores lokalområde er flest modstandere eller tilhængere af 
en 3. limfjordsforbindelse over Egholm har vi ikke p.t. noget klart bil-
lede af. Det vil dog være nyttigt med en drøftelse af, hvordan flertallet 
i Byrådet sikrer, at der ikke sker uoprettelige skader i forhold til klima, 
bæredygtighed, sundhed og livskvalitet i vores lokalområde, hvis en 3. 
limfjordsforbindelse over Egholm bliver en realitet.

 Hvilke overvejelser er der gjort i forhold til støjgener, luftforurening og 
Habitatdirektivet fra Den Europæiske Union - 92/43/EØF. af 21. maj 
1992 (naturtyper, vilde dyr og planter)? 

 I lyset af, at Nørholmsvej bliver et trafikalt knudepunkt med trafikop-
samling for et stort område, er et nærliggende spørgsmål at stille;

 Hvorfor er vores lokalområde (Samråd) aldrig blevet inddraget i en 
offentlig proces omkring planerne med en 3. limfjordsforbindelse?


