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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat for bestyrelsesmøde den 17. november 2022 

Deltagere: Gitte, Emil, Benthe, Peter, Mikael, Flemming, Gitte K 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Siden sidst 

a) Den ny badebro er pillet ned igen og det har været en stor succes. Resterende gammelt dæk 

udskiftes til foråret.  

Det er aftalt med Helge at vi får materialet hjem, så det kan samles inden opsætning. Antallet af 

hjælpere er tilstrækkeligt. 

 

b) Madpakkehuset til Midtpunktet er leveret og står på lager hos Gitte Kristiansen.  

 

c) Sankt Hans og Gris i Mosen var en succes.  

Ang. Gris i mosen, skal vi være obs på antallet af deltagere + samtidig være obs på børn. Der kan evt. 

sættes en stregkode på billetterne (Mikael ved noget om det) 

 

d) Arbejdet med Landby-caminoen er gået i stå. Vi mangler de sidste pæle samt at færdiggøre 

indholdet til 10 informationsskilte. 

Gitte er klar på at hjælpe ved det igen, vil gerne have teksterne tilsendt. ”Komplot” kunne være en 

mulighed ift. design.  

 

e) Musik og Kulturhuset, indvielsen den 9. september. 

Fantastisk dag, både for børn og voksne. Mange mennesker, huset blev ”testet” 

 

f) Lokalrådsmødet den 16. november. 

Flemming deltog, der var noget om affald (Nomi), der var noget om LAG ift. tanker og visioner. De 

har 3 mill. til projekter i 2023. De er meget lydhøre for hvad der er af forslag. De støtter med op til  

50 %. Der findes oplysninger på deres hjemmeside. 

Bosætnings workshop i Ramme var en succes og der var angiveligt mange gode snakke. Tiltag og 

visioner skal komme fra de enkelte sogne, borgerforeninger mv.  

Måske skal vi have lavet en ”plan” – hvad er visionerne for vores område? 

Teknik og miljø kan inviteres på besøg til? 

 

h) Andet? 
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3. Julebelysning og Juletræet på Midtpunktet. 

Vi enes om at vi hænger julelys op som vanligt. Søren Balleby skal have besked om julelys – Peter  

Juletræ fikser Per, Klaus Noe skal hjælpe med at rejse træet – Emil spørger Klaus, og spørger Poul Riis 

Juletræet skal tændes d. 26. nov. kl. 16.30  

Benthe finder ud af mængde gløgg, slikposer, brikjuice og bestiller det hos Toelberg 

Gitte P har muligvis en kogeplade 

Peter laver opslag 

Emil spørger om Birgit Hanghøj vil synge for  

Flemming og Gitte K er ansvarlig for afvikling 

 

4. Høringssvar vedrørende skolestruktur deadline 18. december. 

Emil kalder ind til et møde hvor der kan diskuteres retning for høringssvarene. 

 

5. Vinterfest, d. 28. januar 2023, obs stregkode på billetter, Mikael sørger for dette, i salg fra d. 1. dec. 

Missionshuset er booket, musikken er booket, billetter er trykt. 

Benthe og Gitte skal bestille mad + drikkevarer mv. 

Peter skal spørge et par unge mennesker fra køkkenet på Seniorhøjskolen om de vil hjælpe i køkkenet 

denne aften 

Snakkes om igen til næste møde i januar – borddækning, pynt,  

 

5a. Fastelavn - Gitte P og Anne Marie Havskov. Mikael melder sig som hjælper. Snakkes om til januar 

 

6. Generalforsamling, snakkes om til næste møde i januar 

 

7. Aktiviteter og støttegruppe for Musik- og Kulturhuset 

Fredag d. 8. dec. ”syng julen ind”.  

Musikhuset ønsker at være under borgerforeningen, 

En lang snak om hvorvidt Musikhuset kan være en forening under Borgerforeningen, der er mange 

argumenter for og imod. 

Der er driftsoverenskomst med VIA de første 3 år, derefter er der ingen plan.  

De skal selv have alting klar inden de kan få ”lov” at komme ind under Borgerforeningen 

Dette emne på dagsorden igen i januar? 

 

8. Madpakkehuset på Midtpunktet, klargøring af pladsen og opsætning i 2023 
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Dette punkt følges op på til næste møde 

 

9. Drænarbejdet i Sandholmdalen, forslag om ansøgning til fond fra Pernille Jepsen. 

Til næste gang 

 

10. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

 

11. Dato for næste møde – d. 18. jan 2023 kl. 18.00 hos Gitte K, vi aftaler at der skal medbringes 

smørrebrød 

 

12. Eventuelt. 


