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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat for bestyrelsesmøde den 17. november 2021 

Deltagere: Peter, Poul, Poul, Bente, Flemming, Gitte. Gitte P er hjemme pga. corona! 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Godkendt 

2. Siden sidst 

a) Aften i Lokalarkivet. 

Ruth Kirkedal og Knud Nybo fortalte om ”lille København” og andre lokaliteter for ca. 30-35 tilhørere. 

Et rigtigt fint arrangement, Poul Trelborg var med og lavede også reklame for Borgerforeningen, 

fortalte om mulighed for at blive frivillig. 

b) Lokalrådsmøde. 

Gennemgang af byfornyelse, Nissum har været med engang! Ønske om dette skal komme fra byerne 

– nedrivning af gamle huse, oprettelse af fællesområder. Nedrivningspulje til fjernelse af 

faldefærdige huse. Renoveringspulje til huse der har noget bevaringsværdigt over sig – eks 

købmandsbutikken i Klinkby kan søge penge til at forskønne udseende. 200.000 til 

Borgerforeningspuljen, som man kan søge, maskinpulje, LAK. På kommunens hjemmeside kan man 

se hvad man kan søge – ”frivillighed”, noget om hvad og hvordan. Forklaring om ar kommunens 

hjemmeside er opdateret. 

Klinkby havde til sct hans lejet en pølsevogn og delt pølser ud. Havde brugt deres kr. 10.000 på det – 

til noget som samler lokalbefolkningen på tværs. 

Næste møde er i Tangsø til foråret med emnet Frivillighed. 

Snak om cykelsti, stien fra Gudum til Borumvej har første prioritet. Vi har mulighed for at komme 

med ideer og forslag. 

”Landsbypedeller” – vi har mange der ordner. 

Man kan få hjælp til ”fondssøgning” på Frivillighedscenteret ved behov. 

c) Flyer for at bekæmpe dalende medlemstal er omdelte. 

Det er fint at have nogen til at gøre det, kr. 1.000. Bente angiver at hun gerne havde hjulpet – så 

måske vi kan drøfte det, når/hvis de skal deles ud en anden gang.  

Der er efter uddeling kommet en del betalinger ind, samt nogle har spurgt om vi mangler hjælp.  

Niels Bendtsen og Mette Andersen har sagt de gerne vil hjælpe  

d) Badebroen er taget op ca. en måned forsinket. Den del af broen som går op på stranden er skyllet 

væk.  

Poul R har været omkring det. Det var en stor opgave. Der mangler en leder i gruppen, hvilket har 

resulteret i at den har stået en måned for længe. Vognen der bruges tilhører Hans Bjerrum. Uden en 



Side 2 af 3 

traktor og vogn, og uden en leder som vil påtage sig ansvar og være koordinator – så skal vi ikke have 

en badebro. Broen sættes op i maj og pilles ned sidst i oktober.  

Peter har en tegning på en ny bro, som skal sendes til to smede, som skal give et tilbud. Vi har søgt 

20.000 som vi har fået til broen, de skal være brugt inden udgangen af næste år. 

 

3. Flagdage nyt. 

Ejvind ved, hvornår der skal flages fremover, Poul Trelborg har kontakt til ham og han er ret glad for 

opgaven. Til foråret skal der nye snore i stængerne. 

 

4. Cykelrute i Lemvig Øst. 

Der skal markeringspæle i jorden for cykelruten, pælene står nu i Gudum i en lade. Der bliver lavet ny 

shelter-plads ved Fabjerg kirke – ved sportspladsen.  Der skal tjekkes på et kort, ift til at grave, om 

der er kabler, tlf., gas og vand. Der skal bruges nem-id. Peter husker ikke præcist hvor det er. Ruten 

er 55 km i alt. 

Der skal laves plancher – oplysningstavler a la de som Geoparken har.  

Der mangler hænder, der er penge nok! 

 

5. Næstkommende arrangementer 

 Rundvisning i kultur/musikhuset, d. 25. november 16.30 til 18.00 Peter slår det op på FB 

- Juletræet tændes på Midtpunktet den 28. november 16.30. 

 Per leverer træet. Poul Riis hører Klaus Noe om han vil hjælpe, og kalder ind til hjælp ved behov 

Toelberg laver og leverer slikposer. Han skal have besked mandag i næste uge – Bente gør det.   

Bente og Poul Riis og Gitte P kan hjælpe. Gløgg og juice + småkager 

- Vinterfest den 29. januar. Mangler kun at finde mad, samt lave billetter og opslag. 

 Foley og Michno spiller, ca. 5.000 kr. 

 Leje af lokaler (gammel missionshus) 2.500 kr. 

 Piger til køkken ca. 1.000 kr. 

 Billetpris 200 kr. 

 Mad? Bente og Gitte K finder ud af hvem der skal levere mad. 

- Generalforsamlingen den 24. februar, kl. 19.30. på valg er Gitte K, Poul R, Poul T og Peter. 

 Trækplaster, en foredragsholder eller et andet indslag.  

- Lokalrådsmøde i Bækmarksbro den 6. april kl. 19. 

 

6. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

 Østerled 5, Kasper og Pernille 

 Daniel og Trine, Høgsgårdvej 
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 Portvænget, 3. hus Christian og Anika 

 Søndermarken 10, Simon og Jonna 

 Gitte K. afleverer velkomstbrev 

 

7. Dato for næste møde 

 d. 11.1 2022 

 

8. Eventuelt. 

Bente nævner at der er en del udgifter til kage til Lokalforeningen, ikke kun til arrangementer men 

også til månedsmøderne.  

 

International Networking og udgifter i den forbindelse. Borgerforeningen vælger her, at de ikke skal 

have et separat hævekort, Bente betaler når der er behov. 

 

Emner til næste gang: 

 Gruppeformand for badebroen 

 Tilbud på ny bro 


