
og  
Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev januar 2022

På grund af Covid 19 har mange ting været atypiske også i 2021, men det er 
glædeligt at huske tilbage på, at rigtig meget også har kunnet lade sig gøre.

Sammen med foreningslivet og de mange ildsjæle i lokalområdet, glæder vi 
os over de mange aktiviteter, der trods alt blev gennemført, bl.a. det flotte 
”Live i Nørholm” med musik en hel dag i private haver, men også renoverin-
gen af Nørholm Kulturhus, vild natur i Klitgård, cykelsti og trafiksikkerhed på 
Nørholmsvej blev nogle af det forgangne års pejlemærker.

Vi håber på, at vi i 2022 bliver forskånet for alt for mange restriktioner og 
sygdom på grund af Covid 19 og så ser vi frem til, at vi hen over året igen 
kan mødes til mange foreningsaktiviteter, kulturarrangementer og sociale 
aktiviteter. 

Bestyrelsen for Nørholm-egnes Samråd og Nørholm og omegns Borgerfor-
ening ønsker alle et rigtig godt og lykkebringende NYTÅR.   

Godt Nytår
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Det har været spændende at følge med i det igang-
værende arbejde med anlæggelse af cykelsti på en 
del af Nørholmsvej. Nogle steder bliver vejen gjort 
bredere til den ene side og andre steder til den an-
den side, men heldigvis rammer de nye cykelstier 
broerne over Hasseris Å på begge sider af vejen. 
Det har ikke været bare lige til at få vejføringen til 
at gå op i forhold til grøfter, lodsejere og oprindelig 
vejforløb. 

Planen var at arbejdet skulle være afsluttet inden 
årsskiftet, men vintervejret har desværre betydet en 
forsinkelse af projektet. Det bliver rigtig dejligt, når 
vi kommer til at kunne færdes sikkert på cykelstien 
fra Restrup Enge til Aalborg, så vi ser frem til at an-
lægsarbejdet bliver færdiggjort. Også strækningen 
fra Restrup Enge til Nørholm er blevet opgraderet. 
Her er der blevet opmærket en såkaldt 2 minus 1 vej. 
Opmærkningen slutter lidt brat på toppen af bakken 
før Nørholm. Dette skyldes, at man afventer politiets 
stillingtagen til, om oversigtsforholdene kan accep-
teres i forhold til at føre opmærkningen helt frem til 
T – krydset ved Nørholmsvej og Restrup Kærvej. 

Der har på Facebook været gjort opmærksom på, at 
der flere steder er problemer med vandpytter inden 
for opmærkningen. Dette er selvfølgelig ikke så hel-
digt, især ikke om vinteren i frostvejr, hvor vandet 

fryser til is. Bestyrelsen i Nørholm-egnens Samråd 
følger projekterne på Nørholmsvej tæt og vi er i 
løbende dialog med Aalborg Kommunes vejmyndig-
hed om projektet. Vi vil selvfølgelig gøre opmærk-
som på de nævnte problemstillinger, men vi må jo 
også medgive at problemet ikke er blevet større på 
grund af opmærkningen, end det allerede var i for-
vejen.

En anden problemstilling i forbindelse med opmærk-
ningen af 2 minus 1 vejen er, at ikke alle trafikanter 
er fortrolig med, hvordan man placerer sig på vejen. 
Derfor får I her en genopfriskning af reglerne ved 
kørsel på 2 minus 1 vej.

Bilister skal køre midt på vejen og kun hvis man mø-
der modkørende, skal man trække ud over afmærk-
ningen og holde sig i højre side af vejen. Er der cyk-
lister inden for opmærkningen, skal man holde sig 
bag dem, indtil man igen kan trække ud på midten 
af vejen. Så snart køretøjerne har passeret hinanden, 
skal man igen køre midt på vejbanen.

Desværre er der stadig bilister, der kører med det ene 
hjulsæt på den punktvise opmærkning, hvilket kan 
give unødvendig støjgener langs vejen. Derfor en 
kraftig opfordring til at følge de anførte anvisninger.

Trafiksikkerhed på Nørholmsvej
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Nørholm-egnens Samråd inviterer til 
samrådsmøde d. 10. februar kl. 18.00
Samrådet er vært ved et let måltid og en forfriskning ved 
mødets start.

Der udsendes direkte mailinvitation til alle foreninger, 
interesseorganisationer og kontaktpersoner i lokalom-
rådet inden udgangen af januar måned. Har man som 
enkeltperson lyst til at deltage, er man også meget vel-
kommen.

På mødet vil vi forholde os til forskellige emner, som alle 
er nærværende i forhold til vores lokalområde.

-  Nørholm Skoles betydning i lokalområdet. Skolele-
der Henrik Nielsen vil give et oplæg om vigtigheden 
af samvær og nærhed mellem skole og lokalområde, 
der jo er hinandens forudsætning.

-  Vi vil om muligt invitere en lokal byrådspolitiker, der 
som nyvalgt medlem af Landdistriktsudvalget skal 
give et oplæg om politiske visioner og planer for 
udvikling af den del af kommunen, der ligger uden 
for Aalborg By - gerne med fokus på vores område.

-  Orientering om, at Nørholm-egnens Samråd har 
afgivet høringssvar til forslag om Lov til 3. Limfjords-
forbindelse.

-  Samrådsmødernes betydning for sammenhængs-
kraften i lokalområdet. Herunder også betydningen 
af det arbejde samrådenes paraplyorganisation LAK 
(Landsbyerne i Aalborg kommune) gør for hele land-
distriktet i Aalborg Kommune.

-  Hvordan formidler vi bedst til hinanden og hele om-
rådet, om de aktiviteter, der foregår hen over året?  

-  Har du eller din forening noget at bidrage med til 
mødet, vil vi meget gerne høre herom.

Mødet slutter med en runde, hvor foreningsrepræsen-
tanterne har mulighed for at orientere om deres aktuelle 
og kommende aktiviteter.

Billedet er fra et tidligere samrådsmøde

Samrådsmøde

Alle foreninger og interessenter mv. vil modtage 
en invitation ultimo januar, hvorefter I skal huske at 
foretage en tilmelding til Samrådsmøde og spisning 
senest d. 5. februar 2022. 

Skriv en mail med oplysning om navn og adresse på 
deltagerne til noerholmborgerforening@gmail.dk



En søndag i slutningen af oktober var vi en flok Nørholmere, der 
mødtes på legepladsen. Ikke for at gynge, men fordi bedene 
omkring legepladsen trængte til en gang knofedt. Det var super 
hyggeligt, og ved fælles hjælp fik vi luget bedene. 

Nørholm er så heldig, at vi flere gange har haft besøg af ”lands-
bypedellerne”. Ordningen er rigtig god, og Nørholm har flere 
gange i løbet af 2021 haft besøg af landsbypedellerne. De har 
blandt andet hjulpet med at luge mellem buskene i bedene, men 
de har også bedt byen om at hjælpe til med, at befri buskene for 
uønskede planter.

Det var grunden til, at ”Det grønne udvalg” tog initiativ til at få 
samlet en flok med hakkejern, river og handsker og det er nok 
ikke sidste gang, at det sker.

Det grønne Nørholm - i en fælles ånd
Foto og tekst af Signe Krogh

I sidste nummer af Borgernyt orienterede Borgerforenin-
gen om en spørgeskemaundersøgelse, der var på vej i 
Nørholm by. 

Undersøgelsen er nu gennemført og de indkomne svar 
vil blive behandlet og analyseret af bestyrelsen.

Resultatet af undersøgelsen skal bruges som oplæg til 
et borgermøde for Nørholmerne senere på året, hvor vi 
med hjælp af udviklingskonsulenter fra Landdistriktsaf-
delingen og By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg 
Kommune, vil starte et identitetsprojekt op med det mål, 

Identitetsprojekt og kommende borgermøde
at vi får beskrevet, hvad landsbyen Nørholm kendeteg-
nes ved og hvilken identitet vi gerne vil have, at omgivel-
serne opfatter os med.

I borgerforeningens bestyrelse ser vi frem til at komme 
i gang med identitetsprojektet og vi håber, at vi kan 
melde en dato ud for et kommende borgermøde i det 
tidlige forår.

Tak til alle jer der har svaret på spørgeskemaet og der-
med har bidraget til afsættet for det videre forløb.
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Også i det seneste år har vi heldigvis kunnet hilse 
nye familier velkommen i Restrup Enge, Nørholm og 
Klitgård, men også i Mellemholm og andre steder 
i det åbne land ser vi, at der bliver handlet huse og 
ejendomme. Velkommen til alle jer, der har valgt 
Nørholmegnen som bosted.  

Vi håber I finder jer godt tilpasse med jeres bosæt-
ning og at I vil være med til at præge udviklingen i 
lokalområdet fremover. Der er masser af muligheder 
for ,at vi kan møde hinanden, bl.a. til aktiviteter i Nør-
holm Kulturhus og i Restrup Enge Forsamlingshus, 
men også i foreningslivet i øvrigt.

Har man bosat sig i Nørholm Skov eller Klitgård, er 
der begge steder en grundejerforening. I Restrup 
Enge er det forsamlingshusforeningen, der virker 
som det naturlige samlingspunkt. I Nørholm er der 
sportsforeningen IF Bjørn og Nørholm Kulturhus 
Forening. Fælles for hele området findes der for-
eningerne Nørholm og Omegns Borgerforening og 
Nørholm-egnens Samråd. Desuden Nørholm Kirke 
og menighedsrådet ved Nørholm Kirke.

I kan også i forskellig regi deltage i et væld af aktivi-
teter eksempelvis; floorball, badminton, krolf og golf, 
dyrke kajakroning, modelflyvning, detektorsøgning, 
ridning, zumba, koncerter, fællesspisning, fredagsbar 
og sikkert meget mere.

Velkommen til alle tilflyttere

Vi vil gerne opfordre jer alle til, efter lyst og interesse, 
at træde ind i fællesskabet. Det kan være som delta-
ger eller som aktiv medarrangør på nogle aktiviteter. 
I foreningslivet har vi også brug for alle, der har lyst 
til at bidrage aktivt, som medlem i bestyrelserne eller 
udvalgene. Der er altid plads til nytænkning og an-
dres erfaringer.

Er man som tilflytter i tvivl om, hvordan man kom-
mer i kontakt med de forskellige foreninger, så spørg 
din nabo eller klik ind på hjemmesiden  
www.borgernyt.dk

Det er også en mulighed at sende en mail til  
noerholmborgerforening@gmail.com

Værs´go – En buket til alle jer, der har valgt at 
bosætte jer i fjordlandet vest for Aalborg

Nyhedsbrevet som du netop nu sidder og læser udgives 
af Nørholm-egnens Samråd og Nørholm og omegns Bor-
gerforening.

Vi prøver at have fingeren på pulsen med hvad der sker i 
vores lokalområde, men faktisk sker der betydelig mere, 
end det redaktionen lige opfanger – heldigvis.

Er der ude i lokalområdet gang i aktiviteter, som I vil dele 
med andre så send os en mail herom. Vi vil gerne skrive 
om jeres aktiviteter og kommende projekter.

Send tip og gode historier til  
noerholmborgerforening@gmail.com

 

Nyhedsbrevet ”Borgernyt”
Her kunne der f.eks. fint være plads til en artikel om Nør-
holm Kulturhus, eller om hvad den nyvalgte bestyrelse 
har af planer i Restrup Enge Forsamlingshus.

Vi kunne også skrive om aktiviteter ved Klitgård Bå-
delaug, om forårets standerhejsning i IF Bjørns kajakaf-
deling, eller om kommende musik- og kulturarrange-
menter.

Mulighederne er mange og vi modtager gerne færdige, 
halvfærdige indlæg og stikord, om hvad der sker I fjord-
landet vest for Aalborg.
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Selv om julen for længst er forbi og hverda-
gen igen har meldt sin ankomst, kan der være 
god grund til at mindes hyggelige stunder i 
forbindelse med juletiden.

I Nørholm er der tradition for, at der opsættes 
et juletræ på pladsen øst for kirken. Lysene i 
træet tændes lørdagen før 1. søndag i advent, 
således også i den forgangne jul. I forbindelse 
med juletræets indvielse bliver der danset og 
sunget omkring træet og efterfølgende ser-
veres der gløgg, sodavand og æbleskiver.

Børn og voksne oplever ved denne tradition 
en hyggelig stund i en fortravlet hverdag og i 
december måned lyser træet op i en mørk tid.

Det er rigtig dejligt at der er borgere, der til 
glæde for mange, vil bruge tid på at holde 
denne hyggelige tradition ved lige.

Julestemning i Nørholm 2021

I foreningen ”Nørholm Seniorer” har vi som motto, at det 
skal være sjovt og hyggeligt at mødes. Herudover sættes 
der stor pris på det sociale samvær. Der er dermed lagt 
op til nogle hyggelige stunder ved foreningens aktivite-
ter og på de ture der hver år arrangeres.

I disse tider er det dog en god idé at orientere sig om 
gældende restriktioner i forhold til Covid 19.

Nørholm Seniorer kan kontaktes via mail og kontaktop-
lysninger findes på 

https://borgernyt.dk/foreninger/noerholm-seniorer/

Nørholm SeniorerVinterprogrammet byder bl.a. på:

- Generalforsamling d. 19. januar kl. 14.00  
i Restrup Enge Forsamlingshus

- Gymnastik hver mandag kl. 15.00  
på Nørholm Skole

- Gåture hver tirsdag kl. 14.00.  
Se hvor på Facebook

- Krolf på banerne Nørholmsvej 164  
hver torsdag kl. 13.00

Af Bodil Andersen
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Landdistriktsudvalget er et ret kompetent udvalg i for-
hold til udvikling i vores landdistrikt. Udvalget består 
af 12 medlemmer, der repræsenterer lokalområderne i 
kommunens planzoner 5-10 (landdistriktet), interesse-
foreningen Landsbyerne i Aalborg kommune (LAK) og 
politikere fra hhv. Sundheds- og Kulturudvalget og By- 
og Landskabsudvalget.

Medlemmerne i udvalget vælges blandt samrådenes 
medlemmer for en 4-årig periode og politikerne udpe-
ges ligeledes for en 4-årig periode af de udvalg, hvori de 
har sæde.

Der skal være valg til Landdistriktsudvalget her i januar 
måned og fra vores område – Planzone 6, opstiller Poul 
Tradsborg fra Godthåb Samråd. Poul har været næstfor-
mand i udvalget i den forgangne periode. Som supple-
ant for Poul opstiller Jan Sort her fra Nørholm-egnens 
Samråd. 

Fra LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune - opstiller 
formand Leo Helmer og næstformand Flemming Midt-
gaard. Leo kommer fra Vokslev og stiller igen op til valg 
som formand for Landdistriktsudvalget. Flemming, der 
også er bestyrelsesmedlem i Nørholm-egnens Samråd, 
er klar til endnu en periode i udvalget. 

Som det fremgår er vores lokalområde særdeles godt 
repræsenteret i Landdistriktsudvalget.  

Valg til Landdistriktsudvalget i Aalborg Kommune

Landdistriktsudvalget sammensættes af

• 6 samrådsrepræsentanter (og 6 personlige sup-
pleanter) én fra hver planzone

• 2 repræsentanter fra LAK - Landsbyerne i Aalborg 
Kommune (og 2 personlige suppleanter)

Blandt Byrådets medlemmer vælges

• 2 repræsentanter fra Sundheds- og Kulturudval-
get (og 2 personlige suppleanter)

• 1 repræsentant fra By- og landskabsudvalget (og 
1 personlig suppleant)

• 1 repræsentant og 1 suppleant fra Byrådet  
(vælges af Byrådet)

 
Sundheds- og Kulturudvalget godkender alle 
Landdistriktsudvalgets dispositioner.  
Landdistriktsudvalget opgaver er

• Fastsætte sin forretningsorden ved konstitue-
ringen.

• Udarbejde forslag til retningslinjer for Land-
distriktspuljen og tildelingsprincipper, hvilket 
betyder stort set al den økonomi, der afsættes af 
byrådet til projekter, forsamlings- og kulturhuse 
og aktiviteter i Landdistriktet.

• Rådgive og udtale sig om ansøgninger ved Land-
distriktspuljen til Sundheds- og Kulturudvalget.

• Aflægge årlig beretning til Sundheds- og Kultu-
rudvalget om Landdistriktsudvalgets virke og 
udviklingsemner for landdistriktet, herunder for-
slag til følgende års fordeling af den økonomiske 
ramme for Landdistriktspuljen.

• Efter anmodning fra Sundheds- og Kulturud-
valget skal Landdistriktsudvalget rådgive om 
emner vedr. udvikling af Aalborg Kommunes 
landdistrikt.

• Rådgive om koncept for uddeling af Årets Land-
distriktspris.

Planzone-kort
Vores område er zone 6, der repræsenteres  af sam-
rådene i Frejlev, Godthåb, Svenstrup, Nørholm,  
St. Restrup, Tostrup, Sønderholm og Egholm



8

Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening

Ansvarshavende: Jan Sort (Formand) 

Redaktion:  Flemming Midtgaard

Layout:   Gitte Haggren

Tryk:   Vester Kopi

Oplæg:   570

Distribution: Dette nyhedsbrev omdeles i papirudgave til samtlige husstande i  
lokalområdet.

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

Deadline:  5. marts 2022

Hvorfor betale kontingent?
Fordi, jo flere aktive medlemmer, jo stærkere står vi bl.a. ved ansøgnin-
ger af penge fra de kommunale puljer og fra fonde. Ansøgninger som 
typisk kan være til kulturarrangementer, faciliteter og forskønnelse og 
som oftest sendes i samarbejde med andre foreninger i lokalområdet.

Se mere på https://borgernyt.dk

Hvad koster det så?
Beløbet synes vi, er i en størrelse så alle kan være med.

100 kr. årligt for et husstands medlemskab, eller 50 kr. årligt for person-
ligt medlemskab.

Hvad bruges kontingentet til?
Foreningen skal ikke køre med stort overskud, men antallet af medlem-
mer betyder noget, og med en årlig betaling, er I med til at støtte tiltag i 
vores lokalområde igennem samråd og borgerforening. Derudover kræ-
ve de fleste puljeansøgninger en egenbetaling på typisk 10-15% af det 
ansøgte beløb, og her kommer jeres indbetaling også i spil.

Hvornår vil vi helst modtage  
kontingent betaling?
Aller, aller helst skal kontingentbetalingen falde i januar måned. Så ved 
vi, hvem der kan stemme til generalforsamlingen og hvilken økonomi 
vi har til rådighed. Vi skal ikke bruge tid på at sende rykkere ud gennem 
hele året, og vi kan nøjes med at sende medlemskvitteringer ud i februar 
måned.

For nye medlemmer kan indmeldelse og indbetaling af kontingent fore-
gå hele året. Send blot en mail om medlemskab til  
noerholmborgerforening@gmail.com, så sørger vi for registrering og 
oplysninger om kontingentbetaling mv.

På forhånd mange tak for din indbetaling og godt nytår.

Kontingent / medlemsbetaling
til Nørholm og Omegns Borgerforening og Nørholm-egnens Samråd for 2022
Af Brian Dybsø

Betaling kan foregå via MobilePay  

Husk at skrive din e-mail og 
adresse i kommentarfeltet

Alternativt via bankoverførsel

Reg. nr. 9367

Konto nr. 24 75 72 23 72

Husk også her at skrive din e-mail 
og adresse i tekstfeltet


