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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat for bestyrelsesmøde den 31. maj 2022 

Deltagere: Lise, Peter, Mikael, Benthe, Poul, Flemming, Gitte 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet godkendes 

 

       2. Siden sidst 

a) Den ny badebro er opsat og det lykkedes med væsentlig mindre besvær end tidligere. Der er 

udskiftet halvdelen af trædækket. Det samlet pris blev ca. 90.000 kroner. Anden halvdel af 

trædækket udskiftes til foråret. Helge Michno er ny tovholder og arbejdsgruppen er udvidet med et 

par ekstra hænder. Der er anmodet om udbetaling af de 20.000 kroner i støtte fra 3-kroner puljen. 

Den står fuldstændig lige og skarp, det er super fint med rebet som rækværk. Der er brug for at dækket 

bliver skiftet.  

De 20.000 kr. fra Lemvig kommune er indbetalt på kontoen. 

Der er en god ide at materialer til forbedringer skal indkøbes inden dagen for opsætning, da det ellers tager 

for lang tid. 

Vinterbaderne har brugt broen allerede, og Seniorhøjskolen har også været der.  

 

b) Madpakkehuset til Midtpunktet er bestilt og vi afventer information om leveringsdato. Jysk Energi 

er blevet anmodet om de 58.000 kroner i støtte. Prisen på huset inklusive bænke, fire vinduer og 

levering blev 68.125 kroner inklusive moms. 

Madpakke-huset er betalt, (fordi pengene skulle udbetales inden 31.5.) Der er kommet en byggetilladelse 

fra kommunen. Der er tegning og anvisning for opsætning med leveringen.  

Vi skal have styr på et byggesjak, det forventes at det først laves efter sommerferien. 

 

c) Programmet for 2022-23 er omdelt. Omdelingen var i samarbejde med Menighedsrådet og det 

ønsker de igen næste år. 

 

d) Arbejdet med Landbycaminoen er gået lidt i stå da arbejdet trækker på ganske få personer. Ca. 

80% af ruten er markeret. Indvielsen den 28. maj blev aflyst, da der var kun ca. 25 tilmeldte. 

Arrangementet flyttes til efter sommerferien. Vi mangler de sidste pæle, samt at færdiggøre 

indholdet til 10 informationsskilte. 

Peter har materialet til skiltene, problemet er at teksterne skal oversættes til engelsk og tysk, hvilket Peter 

ikke har tid til. Peter skal mødes med gruppen, så de finder ud af det. 

 



Side 2 af 3 

e) Der er indsendt opsamlede ønsker om cykelstier til Lemvig Kommune for at de kan udarbejde en 

ny plan for cykelstier. Ruten, som udgjorde et klart flertal, var Nørre Nissum til Lemvig ad Nissumvej. 

Denne oplysning er sendt til kommunen. 

 

3. Sankt Hans den 23. juni 

Der laves plan, se separat bilag 

 

4. Arbejdshygge ved Byskov Mose den 30. juli fra 10 - 13 

Poul spørger Finn Mogensen hvad han har tænkt ift. maling af huset. Peter får Ove Damgård eller Erik 

Høgsgård om at slå græs inden arbejdsdagen. Det vil være en god ide med en liste over opgaverne 

 

5. Gris i Mosen den 4. august 

Peter sørger for opslag, 100 billetter 

Peter - Thomas Ørum om hjælp til grill 

Poul spørger Klaus Noe om gris 

Borde stole fra Østhallen 

Vi aftaler at mødes d. 28/7 – hos Benthe kl 19.30, for at planlægge  

 

6. Valgmøde i Geopark Vestjylland den 7. juni kl. 19 i Asp og samarbejdsaftalen 

Mikael vil måske gerne deltage, finder selv ud af det. 

 

7. Bosætningsworkshop den 15. juni kl. 18.30 i Ramme 

Vi drøfter det, synes det er en god ide. Ingen har rigtig tid og overskud, er lidt omfattende m 

spørgeskemaet. 

 

8. Ansøgning til maskinpuljen skal indsendes til Lemvig Kommune seneste den 10. juni. 

Pet fikser det, som altid ☺ 

 

9. Indvielse af Musik- og Kulturhuset den 9. september – til info, fordi vi er indbudt til at komme med 

forslag til, hvad der skal ske på dagen. Morten Bramming er tovholder 

 

10. Midtpunktet 

Karussellen er gået i stykker, Poul kontakter Hans Lindbjerg som kan lave det. Der er nye folk på listen til 

sansehaven, Else Bertelsen og Elsa Pedersen. 

Vi gør rent dernede på Midtpunktet torsdag d. 9/6 kl 18.30 
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11. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

Ny familie fra Afganistan på Hellasvej 16, Poul afleverer velkomstbrev 

Ny familie på Seminarievej 50 A, Benthe afleverer velkomstbrev 

Ny mand på Sejbjerg på hjørnet, Mikael afleverer velkomstbrev 

 

12. Dato for næste møde – d. 28/7 hos Benthe 

 

13. Eventuelt. 

Missionshuset er booket til vinterfesten, den sidste lørdag i januar. Helge Michno og Frank Foley er spurgt 

om de vil spille. 


