
Formandsberetning for 2021 

 

2021 var igen et år præget af Corona og vi blev forhindret i at mødes til Vinterfesten og Fastelavn. Det har 

også betydet at næsten alle bestyrelsesmøder er foregået online. Sidste års generalforsamling var også 

påvirket og den blev afholdt i juni måned. Der var ingen ændring i bestyrelsen. Vi var heldig dog at kunne 

afvikle Sankt Hans samt Gris i Mosen og begge arrangementer blev en stor succes. Der blev desuden 

arrangeret guidede vandreture på nogle af de flotte ture omkring Nørre Nissum – alle ture, med 

beskrivelser og kort, kan findes på Borgerforeningens hjemmeside. I efteråret, var der et arrangement i 

Lokalarkivet som er flyttet i nye lokaler på Østcentret. 

 

Borgerforeningen har oplevet en tilbagegang med en tredjedel i antal medlemmer i 2020 og 2021 i forhold 

til tidligere år. Derfor valgt bestyrelsen i november at husomdele en informationsseddel om arbejdet i 

Borgerforeningen. Heldigvis gav det pote og ved årets slut, kunne vi konstatere at antal af medlemmer er 

igen på niveauet fra 2019. 

  

De store projekter som er i gang er: 

- Vi arbejder på en ny badebro til Høgsgård Strand. Prisen for en ny syrefast stålkonstruktion er 

80.000 kroner. Dertil mindre udgifter til beton og for at udskifte dele af dækket. Der er allerede 

søgt 20.000 kroner hjem til projektet fra 3-kroner puljen. I oktober, kom broen ikke på land i tide og 

det betød at en del af den gamle konstruktion blev skyllet væk i en storm. Altså, på nuværende 

tidspunkt er der ikke en badebro som kan sættes ud til maj. I februar 2022, har bestyrelsen derfor 

besluttet at igangsætte arbejdet med fremstilling af en ny konstruktion ved Struer Kleinsmedie. 

Sideløbende søger vi flere penge til projektet, men vi er villige til at betale fra Borgerforeningens 

formue. Vi arbejder også på at finde en person som vil være tovholder for den gruppe af frivillige 

som gennem årene har sat broen ud i maj og taget den i land i september. Tovholderen har til 

opgave at ringe rundt i gruppen og koordinere opsætning og nedtagningstidspunkter. Uden denne 

person, kommer badebroen ikke op.  

 

- Vi arbejder på at få opsat et madpakkehus på Midtpunktet så der er et overdækket rum som kan 

bruges af alle. Hytten er 8-kantet og 5 meter i diameter og får faste bænke og vinduer. Prisen 

inklusive opsætning løber op i 127.000 kroner med jord/entreprenørarbejdet. Hertil har vi allerede 

søgt 58.000 kroner hjem fra Jysk energi. Lige nu afventer vi en byggetilladelse. Det samlede beløb 

kan dog reduceres med 36.000 kroner, hvis vi kan samle en sjak at frivillige til at samle huset selv. 

 



- Sammen med Fabjerg, Gudum og Remmerstrand er vi ved at etablere en cykelrute på tværs af de 

fire sogne. Til projektet er der uddelte 308.000 kroner fra Nordeas ’Her bor vi’ puljen. Ruten skal stå 

færdig til maj. Hertil har vi også brug for nogle frivillige hænder til at hjælpe med praktiske arbejde. 

Ruten er 55 km lang og får navnet ”Landsbycaminoen”. 

 

- Håndværkerne arbejder ihærdigt på det ny Musik- og Kulturhus på Seminariet og bygningerne er 

ved at tag form med store glaspartier m.m. 

 

Borgerforeningen har en god økonomi som skyldes at vi søger penge hjem til vedligehold og til de nye 

projekter fra Lemvig Kommune og diverse fonde. Det betyder også at vi kan investere i de omtalte 

projekter. Der, hvor Borgerforeningen er klemt, er på antallet af frivillige. Det betyder at vi kar svært ved at 

gennemføre projekter, eller at vi skal betale os fra opgaver. På nuværende tidspunkt er vi 30 personer som 

yder en frivillige indsats – det er blandt andet at sætte flag op ved indgangsveje på mærkedage, holde 

Byskov Mose, Midtpunktet og Høgsgård Strand pæn for gæster, sætte badebroen op samt slå græs på 

stierne i skoven ved Søndermarken. Lokalarkivet er også en del af Borgerforeningen. Det er også frivillige 

kræfter som søger for juletræet på Midtpunktet samt julelys gennem både Seminariebyen og Hovedgaden. 

 

En stor tak til opbakning fra bestyrelsen samt alle de frivillige ildsjæle. Som borger, er du altid velkommen 

til at tag kontakt til Borgerforeningen og vi tager altid godt imod gode idéer og arbejdskraft. Vi ser frem til 

med glæde at der i 2022 kan præsenteres en ny badebro, et madpakkehus på Midtpunktet samt at Musik- 

og Kulturhuset og Landsbycaminoen indvies. 

 

Peter Chapman 

Formand, Nørre Nissum Borgerforening 

Den 20. februar 2022 

 

Nøgletal fra regnskabet for 2021 

 

 Indtægter 59.000 

  heraf kontingenter 24.000 

 Udgifter -45.000 

  

 Årets resultat 14.000 

 Formue pr. 31.12.2021 170.486  


