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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2022 

Til stede er: Bente, Peter, Flemming, Poul R, Poul T, Gitte K. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. 
 

2. Siden sidst 

Vinterfesten blev aflyst pga. usikkerhed om Corona. Der var ingen udgifter. En anden gang når et 

arrangement med billetter bliver aflyst, give besked til Frede Toelberg. 

 

3. Madpakkehus på Midtpunktet 

Vi har fået bevilget 58.000 kroner fra Jysk Energi til et madpakkehus. Pengene skal være anvendt senest 31. 

maj 2022. Beløbet dækker prisen på hytten som samle-selv sæt. Se særskilt tilbud fra Shelterbyg.dk som 

inkluderer 8-kantet bålhytte på 18m2 (se billedet) inklusive støbning af punktsokler, opsætning, 7 fast 

monteret indvendige bænke og vinduer på 4 sider (mod nordvest). I alt 109.375 kroner inklusive moms. 

Dertil entreprenør arbejdet for at planere jorden og lægge fliser. Peter har fået pris fra Jørn O. Han skal 

have 17.500 for at planere, sand, 25 m2 fliser inklusiv lægning samt lån af køreplader.  Ansøgning til 

byggetilladelse ligger klar til afsendelse, mangler kun fuldmagt fra kommunen. Vi afventer byggetilladelsen, 

og går i tænkeboks ift. ”byggesjak”. Hvis det bliver småt ift. økonomi, kan den evt. bestilles hjem og 

opbevares indtil der er midler og/eller folk til at sætte den op. Badebroen prioriteres først. 

 

4. Badebro. 

Peter har opdateret tegninger på ny syrefast stålskelet til at bruge kvadratiske profilrør for at simplificere 

smedearbejdet og holde prisen nede. Tegningerne blev sendt til Struer Kleinsmedie og Struer 

Metalvarefabrik. Prisen fra Struer Kleinsmedie er 80.000 kroner inklusive moms. Metalvarefabrikken kan 

ikke lave opgaven, da den er for stor til deres produktion. Vi har fået bevilget 20.000 kroner til projektet fra 

3-kroner puljen. Vi enes om at Peter gerne må søge der igen. Vi mangler stadig en leder af badebro 

gruppen. Vi forsøger at søge ekstra penge hjem til dette projekt, uanset hvad, skal badebroen op, og har 

første prioritet.  

 

5. Cykelrute i Lemvig Øst 

Vi efterlyser tekster og billeder til at bruge i oplysningstavler på ruten. Lokalarkivet er i gang. Næste step er 

både praktisk arbejde ved opsætning af pæle men der skal også planlægges åbning m.m. Vi mangler 

hjælpere. Projektet skal være afsluttet til maj. Flemming og UT vil gerne hjælpe ved at sætte pæle. 

Flemming er primus motor. Næste møde den 7/3. 
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6. Medlemstal. 

Efter at vi husomdelte en venlig reminder med informationer om Borgerforeningens aktiviteter i november, 

er medlemstallet igen på niveau med 2019 med indtægter fra medlemskabene op på ca. 24.000 kroner. 

Efter at reminderen er udsendt, er der kommet kr. 8.000 mere i kassen. 

 

7. International Networking 

Der skal afstemmes forventninger og fremgangsmåde i forhold til økonomi, herunder regnskab for 2021 

samt at få aftalt budget og indtægter/udgifter for 2022. De penge der tidligere er søgt hjem i 2021 er brugt. 

Deres ønske til budget for 2022 var ca. 20.000 kroner. Bestyrelsen er enige om at Borgerforeningen kan 

betale leje af Østhallen, og at Flemming Sølvstrand sender regningen direkte til Benthe. Poul Riis kontakter 

Giorgiana fra International Networking for at klarlægge at International Networking skal være 

selvfinansierende (bortset fra husleje i Østhallen).  

 

8. Gennemgang af regnskabet for 2021 v. Bente 

Et overskud på kr. 13.971 for 2021. Bente skal have det gennemgået af revisorerne inden 

generalforsamling. 

 

9. Shopbox  

Efter henvendelse fra firmaet som markedsfører Shopbox blev der diskuteret om er sådan løsning er noget 

for Nørre Nissum. Der er enighed om, at vi ikke har kræfter til at gå ind i sådant projekt.  

 

10. Landsbyambassadører 

På nuværende tidspunkt har Poul Riis påtaget sig opgaven og deltog i den sidst tilflytterarrangementet. Der 

er møde for ambassadører den 10. februar for at påbegynde planlægning af næste arrangement. Poul vil 

gerne deltage igen og vil godt fortsætte. I år er arrangementet i Gudum. Vi vil prøve at finde endnu en 

landsbyambassadør. 

 

11. Næstkommende arrangementer 

 - Informationsaften og generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 19 på Nørre Nissum Skole. 

Peter har opsat plakater samt lagt det på Facebook og hjemmesiden. Der er sendt reklame til 

Frivilligecentret som kommer i Lokalavisen i uge 6. Informationer fra Teknik og Miljø, hvorfra 

Mariane Vistisen og Jakob Mortensen deltager. Derefter Tina Kandborg Gade fra Seminariet og Emil 

Erlandsen fra Vilsbøll vil fortælle om Musik- og Kulturhuset. Flemming Sølvstrand vil også fortælle om 

det store projekt i Østhallen. Herefter generalforsamling. Poul T modtager ikke genvalg, og alt efter 

hvad der viser sig, vil Poul Riis måske gerne holde. Ideelt, skal vi finde to nye navne til bestyrelsen 

samt to suppleanter. Benthe spørger om revisorerne vil modtage genvalg. 
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- Aften for hjemmebryggere på Nørre Nissum Håndbryg den 9. april (kun dato reserveret). 

 

12. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

 Sejbjerg 2 er solgt 

 Seminarievej 50 A er solgt 

 

13. Dato for næste møde 

 - Generalforsamling den 1. marts. Aftale om næste møde laves denne aften. 

 

14. Eventuelt. 

 Fastelavn den 27.2.  

 Bente og Gitte K vil tage imod entre, 40 pr person, under 6 år gratis. 


