
Referat fra generalforsamling i Nørre Nissum Borgerforening 

den 1. marts 2022 

 

1. Valg af dirigent. 

Ove Damgaard blev valgt. Ove kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved opslag 

på Borgerforeningens hjemmeside, på Facebook, på plakater i byen, samt i Lokalavisen den 8. februar. 

 

2. Formandens beretning over foreningens arbejde det foregående år. 

Formanden Peter Chapman fremlagde beretningen. Det kan fremhæves at, her og nu, mangler vi en 

person som vil være tovholder på badebrosgruppen. Arbejdsgruppen er der, men vi mangler 

tovholderen som har til opgave at ringe rundt i maj og september for at koordinere opsætning og 

nedtagning af badebroen. I de kommende måneder, bliver der fremstillet en ny badebro. Desuden vil 

vi gerne finde en byggesjak til opsætning af madpakkehuset på Midtpunktet. Beretningen blev 

godkendt.  

 

3. Beretning fra formændene fra evt. nedsatte udvalg. 

Der er ingen nedsatte udvalg. 

 

4. Kassererens beretning om foreningens økonomiske status. 

Kassereren Benthe Pedersen fremlagde regnskabet som på forhånd var godkendt af revisorerne. 

Resultatet blev en overskud for 2021 på 13.971 kroner og Borgerforeningen har en formue på 170.486 

kroner. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Gitte Kristiansen, Peter Chapman, Poul Riis og Poul Trelborg var på valg. Poul Trelborg modtog ikke 

genvalg. Gitte Kristiansen, Peter Chapman og Poul Riis blev genvalgt. Dertil blev Mikael Bertelsen valgt. 

 

7. Valg af suppleanter. 

Der var ingen frivillige kandidater. Bestyrelsen fik mandat til efterfølgende at finde to suppleanter. 

 

 

 



8. Valg af revisor. 

Arne Gottlieb og Poul Munk Povlsen modtog genvalg og blev genvalgt. 

 

9. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen forslår at kontingent forbliver uændret. Forslaget blev godkendt. 

 

10. Eventuelt. 

Der blev spurgt til Degneparkens fremtid. Grunden ejes af kommunen og er til salg. På nuværende 

tidspunkt er der ikke fundet en køber. Seniorhøjskolen er dog interesseret i at købe grunden og det 

bakker borgerforeningen op omkring. 

 

Peter Chapman omtalt at vi gerne vil finde endnu en landsbyambassadør. Lige nu er Poul Riis alene om 

opgaven. Landsbyambassadører repræsenterer lokalsamfundet overfor kommunens indsats for 

tilflyttere. Der er et årligt arrangement for alle tilflyttere til kommunen. 

 

Gitte Pedersen omtalte at der allerede begynder at komme flytninger til lokalområdet fra Ukraine. 

Disse personer og familier får behov for et sted at bo. Borgere som ønsker at bidrage med et værelse 

eller har kendskab til en ledig lejlighed eller bolig bedes kontakte Gitte. 

 

 

I alt 50 fremmødte borgere. 

 

Referat af Gitte Kristiansen, Nørre Nissum den 1. marts 2022. 


