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Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev marts 2023

Midt i februar måned var der faste-
lavn og dermed også tid for de tradi-
tionelle tøndeslagninger.

I vores lokalområde har der været 
flere af slagsen. I Restrup Enge For-
samlingshus samledes omkring 100 
forældre og børn og et tilsvarende 
arrangement blev ugen efter afholdt 
i Nørholm Borgerhus også med stor 
deltagelse. Arrangørerne var her Me-
nighedsrådet og Nørholm Seniorer.

Fastelavn 2023

Også DUS ordningen på Nørholm Skole 
bidrog med deres egen fastelavnsfest. 

Hvor er det dejligt at engagerede for-
ældre, foreninger og skolen benytter 
muligheden for at give børnene en 
god oplevelse.

Der deltog snesevis af udklædte og 
glade børn og traditionen tro blev der 
kåret kattekonger og kattedronninger 
i mindst tre forskellige aldersklasser.
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Samrådsmøde
Samrådets årsmøde blev afholdt d. 28. februar på Nør-
holm Skole. Mødet var arrangeret af bestyrelsen for 
Nørholm Egnens Samråd og Nørholm og Omegns Bor-
gerforening.

På trods af at der var lagt op til en vigtig dialog og Sam-
rådets organisering deltog der kun repræsentanter fra et 
fåtal af de mange foreninger, institutioner og aktivitets-
grupper som Samrådet repræsenterer.

Måske dette skyldes, at man ikke rigtig kan se nytten 
af Samrådets virke og måske man forbinder Samrådets 
aktiviteter med noget der alene angår Nørholm.

Uanset er det bydende nødvendigt, at vi i vores lokal-
område har et stærk og repræsentativt Samråd. Lad os 
nævne et par eksempler.

- I alle situationer hvor Aalborg Kommune ønsker at 
foretage ændringer i eksisterende forhold i lokalom-
rådet, vil Samrådet være de første der bliver invol-
veret. Eksempelvis hvis man ønsker at anlægge en 
solcellepark, opstille vindmøller eller ved frednings-
sager.

- Da skoleforvaltningen for et par år siden ønskede at 
etablere fælles ledelse på Nørholm Skole med Hasse-
ris Skole, var det samrådets bestyrelse der sammen 
med forældrekredse og vores paraplyorganisation 
LAK, gik ind i sagen for at bevare vores skole som 
selvstændig skole.

- Cykelstien på Nørholmsvej og 2-1 vejen også på Nør-
holmsvej var aldrig blevet til noget, hvis ikke Samrå-
dets bestyrelse havde kæmpet kampen herfor.

På den positive side modtager Samrådet hvert år en 
bevilling til vores virke fra Aalborg Kommune. Dette 
gør at vi kan afholde møder, udgive det nyhedsbrev du 
nu læser, samt at vi har en fungerende hjemmeside der 
dækker hele lokalområdet. www.Borgernyt.dk

Samrådet har også formået at få en lokal repræsentant 
valgt ind i bestyrelsen som næstformand i LAK – Lands-
byerne i Aalborg Kommune. Dette har igen ført til, at vi 
har en lokal repræsentant i Aalborg Kommunes Landdi-
striktsudvalg og i Aalborg Kommunes Grønne Råd.

For at være sikker på at Samrådet er en valid samarbejds-
partner og en troværdig repræsentant for lokalområdet, 
er vi af Aalborg Kommune blevet opfordret til at se på 
vores organisering af Samrådet og på vores vedtægter.

Dette ville vi gerne have drøftet med mange flere på 
vores netop afholdte samrådsmøde. Men heldigvis bliver 
der endnu en mulighed, nemlig på den kommende ge-
neralforsamling i Nørholmegnens Samråd og Nørholm 
og Omegns Borgerforening, som afholdes d. 21. marts i 
Nørholm Borgerhus.

Se mere herom i særskilt artikel på side 5.

Dækningsområdet for Samrådet

Samrådets opgaver er 
ifølge Aalborg Kommu-
nes hjemmeside: 
• Løse opgaver i flok, som de en-

kelte foreninger og andre aktører 
ikke kan løfte alene.

• Være talerør for lokalsamfund og 
skabe udvikling i disse.

• Skabe samarbejde mellem for-
eninger, klubber og offentlige 
institutioner i lokalområdet.
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Stier
Af Signe Krogh

En kold og blæsende søndag i januar blev det nye skilt sat op og mar-
kerer nu, hvor den nye sti starter og går ned mod fjorden. Stien er navn-
givet ”Fjorden ved insektvejene” og er blevet tilføjet vores net af stier 
i området. Planen er at sætte en stok i jorden ude ved fjorden, så stien 
også kan findes, når man kommer fra den anden side og har gået langs 
med fjorden.

”Fjorden ved insektvejene” – sådan hedder den nye sti i vores område.

Fotos Kurt Nielsen

Oversigtskort

Bemærk det lille hundeskilt under informations-
tavlen. Det er vigtigt, at vi respekterer jordejerne 
og deres dyr på markerne herunder også vildtet. 
Derfor SKAL hunde holdes i snor på vej ned til 
vandet.

Informationstavlerne markerer starten af den nye 
sti ”Fjorden ved insektvejene”. Navnet refererer 
til vejnavnene i Nørholm Skov mellem Restrup 
Enge og Nørholm.

Stor TAK til lodsejer Jens Andersen, der er så ge-
nerøs at lægge jord til endnu en sti.

Sti-gruppen er et udvalg under Nørholm Borger-
forening, som arbejder på at bevare eksisterende 
stier og etablere nye stier i vores skønne land-
skab til gavn og glæde for besøgende og os alle i 
området.
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Generalforsamlinger
Der er næppe nogle måneder af året, hvor der som i marts måned 
foregår så mange generalforsamlinger.

Her i nyhedsbrevet har vi valgt at bruge den nødvendige 
spalteplads så du som læser kan føle dig godt orienteret, om hvilke 
generalforsamlinger der afholdes hvornår. Også selv om du ikke er 
på Facebook eller følger med i lokalavisen.

 7. marts - Nørholm Borgerhus
Generalforsamling afholdes i Borgerhuset kl. 19.30.

 8. marts – Restrup Enge Forsamlingshus
Generalforsamlingen afholdes i forsamlingshuset kl. 19.00. 
Og husk man skal være medlem for at kunne deltage, så skynd jer at blive medlem og støt 
vores fantastisk forsamlingshus  

 16. marts - IF Bjørn Nørholm
Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i klubhuset på Hanedamsvej i Nørholm 

 21. marts - Nørholm og Omegns Borgerforening og 
Nørholm Egnens Samråd
Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i Nørholm Borgerhus.

 22. marts – LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune 
Generalforsamlingen afholdes i Kultur Brugsen i Sebber kl. 19.00.

Indbydelse til generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer i samrådet og borgerfor-
eningen i uge 10.

Som optakt til generalforsamlingen kommer der et oplæg af Egon B. Noe, der måske er den 
person, som besidder den største viden om landdistriktsforhold i Danmark.

Egon Noe har i en artikel bl.a. skrevet: 
"Under alle omstændigheder står det dog klart, at landdistriktsudviklingen ikke alene kan løses 
via ildsjæle, entreprenørskab og gennem empowerment (ansvar for eget liv) og projekttilskud. 
Det er som alle steder i vores samfund vigtig at understøtte gode kræfter, men det er ikke et 
spørgsmål om at yde "ulandsbistand". 

Landdistrikterne er ikke noget, der ligger uden for vores samfund. De er en del af samfundet.  
Vores lokale repræsentant Flemming Midtgaard, nuværende næstformand i Lak, er på valg. 

 23. marts – Generalforsamling i Sønderholm Vandværk 
Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård.  
Tilmelding til info@soenderholmvand.dk eller til Jørgen Rise på tlf. 51939356

Der kan sagtens være flere lokale generalforsamlinger end de her nævnte, men Samrådet er 
ikke blevet informeret herom, eller har kunnet opsnappe indkaldelser på lokale Facebooksider.

Fra redaktionens side skal der 
udtrykkes et ønske om, at alle 
generalforsamlingerne vil blive 
bakket op af et stort fremmøde, 
samt at der fortsat vil være fri-
villige, som har overskud og lyst 
til at deltage aktivt i forenings-
arbejdet.
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Dagsorden iflg. vedtægterne:
 Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

1.  Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene

2.  Kassererens fremlæggelse af regnskab

3.  Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 
(På valg er Brian, Jens og Signe. Jens og Signe genopstiller)

4.  Valg af revisor

5.  Valg til deltagelse i permanente udvalg 
(Juletræ, Stiudvalg, Grønt udvalg, Baunshøj)

6.  Fastsættelse af kontingent

7.  Indkomne forslag  
Forslag fra Bestyrelsen vedrørende fremtidig adskillelse af  
Borgerforeningen og Samrådet. 
(Evt. andre forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

8.  Eventuelt

Vedr. pkt.7:  

Borgerforeningen består af betalende medlemmer i Nørholm og Omegn.

Samrådet består af repræsentanter for samtlige Foreninger, ejerlaug, Institutioner, aktivitets-
grupper, virksomheder o.l. i hele Nørholm skoledistrikt. Dvs. fra Mølholm til Klitgård og med 
Mellemholm og Porsheden også.  Samrådsmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Bestyrelsen foreslår at alle disse foreninger m.v. udpeger en repræsentant (kontakt), som ud-
gør Samrådet og at disse f.eks. én gang om året vælger en bestyrelse/forretningsudvalg, som 
tager sig af Samrådets arbejde, samt varetager kontakten til Kommunen og LAK.

Forslaget ønskes drøftet på Generalforsamlingen, hvorfor vi håber på stort fremmøde til såvel 
Borgerforening som Samråd.

Bestyrelsen opfordre 
til stort fremmøde da 
der er både vedtægts-
ændringer og organi-
satoriske forhold på 
dagsordenen.

Da vores egen generalforsamling i år er af stor betydning 
for fremtidig organisering af samrådet og forudsætter 
vedtægtsændringer, får indkaldelsen hertil sin egen side!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i  
Nørholm Egnens Samråd og Nørholm og Omegns Borgerforening  
d. 21. marts 2023 kl. 19.00 i Nørholm Borgerhus.

Der vil blive serveret kaffe, wienerbrød, øl, vand og en snaps eller Cognac til kaffen. 

Af hensyn til traktementet, vil det være fint, hvis man tilmelder sig  
(Det er dog ikke et krav – alle er velkommen)

Nørholm Og Omegns Borgerforening og 
Nørholmegnens Samråd / Bestyrelsen
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Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening

Ansvarshavende: Jan Sort (Formand) 

Redaktion:  Flemming Midtgaard

Layout:   Gitte Haggren

Distribution: Dette nyhedsbrev udsendes via mail til alle medlemmer i borgerfor-
eningen og til alle samrådsmedlemmer. Desuden via opslag på de 
lokale Facebooksider 

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

Deadline:  22. maj 2023

Klimamøde i Nørholm Borgerhus 
d. 9. marts kl. 17.00 – 19.00

Det er lykkes Samrådets og Borgerforeningens 
bestyrelse at overtale Rådmanden for Klima- og 
miljøforvaltningen Per Clausen og Direktør i for-
valtningen Charlotte Heldorf Rønn, til at deltage 
i et uformelt dialogmøde om klimaforholdene, 
der jo berører os alle nu og i al fremtid.

Vi skal have en snak om vores forventninger 
til kommunale indsatser, men også om hvilke 
forventninger kommunale myndigheder har til 
borgerne, om vores egne og lokale indsatser.

Vi går gerne til ”stålet” i dialogen, men vil helt 
klart også lægge op til en konstruktiv dialog.

Kom og del dine tanker og meninger på klima-
området med dem, der har magten kommunalt, 
og alle os andre.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, men senest  
d. 7. marts kl. 19.00 på  
mailadressen fmidtgaard62@gmail.com.

Er dette et billede  
af vores hverdag  
i fremtiden?


