
Side 1 af 2 

Nørre Nissum Borgerforening 

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 

Deltagere Gitte Pedersen, Flemming, Poul Trelborg, Poul Riis, Benthe, Peter og Gitte Kristiansen 

 

1. Godkendelse af referat fra den 7. januar. /Godkendt! 

 

2. Siden sidst 

a) Formandsberetning samt nøgletal fra regnskabet ligger på hjemmesiden. 

 Regnskabet godkendt d.d. m underskrifter fra revisorer. Ligger hos Benthe.  

b) Der arbejdes for at definere cykel/gå ruten i Lemvig Øst, så etablering af ruten og det videre 

arbejde kan planlægges. 

 Deadline for projekt ”cykelrute”, er udsat til marts/april 2022, hvor projektet skal være 

færdigt og pengene skal være brugt.  

Kortet og ruten vendes i bestyrelsen her, ruten er virkelig fin. Flemming foreslår, at ”brug min 

baghave” (som er en app til telefonen) også tegnes ind på kortet som et tilbud til overnatning.  

Der er møde i ØST-gruppen i morgen eftermiddag (d. 18/3)  

c) Nedrivning af Degneparken er fuldført. Det fremgår af avisen at kommunen ønsker dialog med 

borgere om hvad der skal ske med grunden. Borgerforeningen er ikke blevet kontaktet. 

SeniorHøjskolen ønsker at købe grunden dog er prisen afgørende. 

 Seniorhøjskolen vil i første omgang forsøge at erhverve grunden, prisen er afgørende for 

dette. Seniorhøjskolens planer med grunden er endnu ikke besluttet. 

d) Der er indkøbt og opsat små skilte for enden af Grummesgårdparken og Søndermarken for at gøre 

brugere af hundeskoven opmærksom på at det er en privat vej uden adgang for motorkøretøjer. 

 Det er observeret at der kører biler på stien. Kommunen har lovet at sætte stierne i stand 

igen, der står vand pga. store maskiner har kørt der.  

 

3. Der skal søges byggetilladelse for karrusellen på Midtpunktet. 

 Peter sørger for dette 

 

4. Der skal sendes opdateret tegning af overdækning på Midtpunktet til Mariane Vistisen. 

 Der er sendt en opdateret tegning, og når vi har fået endelig godkendelse skal vi indhente priser hos 

smed m.m. 

Være obs på at tagdækningen skal være et materiale, hvor det ikke larmer for meget når det regner. 
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5. Nyt om hoppepude på Midtpunktet. 

 Poul Riis har fundet forskellige muligheder, der er enighed om en max pris på ca. 40.000 + moms. 

Poul vil arbejde videre med det. Der skal findes ud af størrelse på pude, der skal findes en total pris og der 

skal gives endelig tilladelse fra kommunen. 

 

6. Næstkommende arrangementer 

Generalforsamling  

Affaldsindsamlingen ”Projekt - Ren Kommune” er i år den 17. og 18. april 

 Lørdag d. 10. april er annonceret på hjemmesiden til d. 10/4, denne udsættes indtil det bliver tilladt 

igen at mødes flere end 5 personer! 

Generalforsamlingen er ligeledes udsat. 

Flemming Leth ordner i affaldsindsamling. 

 

7. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

Connie Hedegårds hus i Grummesgårdparken er solgt til Rumænere 

Nina Svendsens hus i Elleparken er solgt, købere ikke oplyst 

 

8. Foto af bestyrelsen – afventer til efter frisørerne får lov at åbne igen       

 

9. Dato for næste møde 

 Torsdag d. 22/4, evt. generalforsamling! Gitte Pedersen vil gerne genopstille – tak for det Gitte 

 

10. Eventuelt. 

 Benthe spørger om, hvem der står for vedligehold på Midtpunktet? 

Peter svarer, at det primært er kommunen. Urtehaven og bedene skal holdes af frivillige. Materialer som 

købes bliver gerne refunderet af kommunen, men arbejdet skal udføres af frivillige. 

Sansehaven har behov for nye hjælpere, Inge og Karen Vinter stopper.  

 

 Læg hovederne i blød ift. Klimaaktiviteter, klimafremmende aktiviteter! Klimavenlig mad! Stop 

madspild-arrangement! Øl bliver ikke for gammel       

 

 Badebro – hvad gør vi? Peter foreslår at mødes med bro-holdet for at finde ud af hvad der er den 

bedste løsning. Broen skal prioriteres højt, så der kan blive en fin bro. Måske søge om flere penge. 

Flemming Bertelsen er på broholdet, Peter har talt med ham et par gange sidste år, vil prøve at fange ham 

igen inden næste møde. 


