
Formandsberetning for 2020 

 

Alt i alt har 2020 været et godt år for Nørre Nissum Borgerforening med en del aktivitet trods 

udfordringerne Corona har lagt over os. Året begyndt med en udsolgt og vellykket vinterfest i Det Gamle 

Missionshus med gode mad, fællessang og levende musik. Generalforsamlingen i februar var velbesøgt med 

70 borgere. Mariane Vistisen fortalt om udstykning af byggegrunde på Hanssons mark ved Kongensgård og 

Sven Aage Povlsgaard gav en status på Musik- og Kulturhuset. Lisbeth Breinholt Damgren stoppede efter 

flere år som sekretær og Ove Damgaard takkede af som formand og bestyrelsesmedlem gennem 16 år. Ove 

blev hædret med æresmedlemskab. På mødet blev to nye personer valgt ind i bestyrelsen, nemlig Gitte 

Kristiansen og Poul Trelborg. 

 

Sidst i februar blev der afholdt fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fest i Østhallen. 230 personer 

deltog. Arrangementet er et samarbejde mellem flere foreninger samt menighedsrådet. I marts blev verden 

forandret og bestyrelsesmøderne blev digitale. Mangel på en normale arbejdsdag gav dog tid til at gøre en 

del praktiske arbejde ved at genmarkere vandreruter omkring byen, skrive nye turbeskrivelser som ligger 

på hjemmesiden, samt igangsætte udlægning af vandrestier i den bynære skov på Søndermarken. 

Anlægsgartnerne blev færdige med projektet i maj, hvor i alt 1400 m stier nu bruges nu flittigt af borgerne, 

både i skoven samt i hundeskoven. Hertil investerede Borgerforeningen 30.000 kroner. Alle vandreture, 

inklusiv Hjertestien, findes med kort og beskrivelser på vores hjemmeside noerrenissum.dk. 

 

Den 27. maj satte broholdet badebroen op ved Høgsgaard Strand. Den nuværende bro er ved at være slidte 

og kræver en store fysiske indsats at blive stillet op, derfor arbejdes der for at erstatte broen med en ny 

med bl.a. gelender på begge sider. Materialerne og svejsearbejdet til en ny bro vil koste ca. 40.000 kroner. I 

februar 2021 har Trekroner-puljen tildelt 20.000 kroner til projektet. Sankt Hans blev afholdt med store 

succes og overholdt nøjagtig forsamlingsgrænsen på 50 personer. Her talte Thomas Holst Christensen om 

Geopark Vestjylland fra en solrig Gejlgård Bakke. 

 

I juli blev målet nået med at få bevilget alle penge til det ny Musik- og Kulturhus ved seminariet i Nørre 

Nissum og i efteråret blev Vilsbøll og Poulsen valgt som arkitektfirma. Arbejdet med detaljerede tegninger 

er nu i fuldt gang forud for licitation. Sanering af bygningerne går i gang som den næste fase. Det er målet 

at bygningerne står klar ved årsskiftet. Bygningerne bliver åbnede op mod vejen med ny indgang og fælles 

faciliteter i stueplan. Bygningerne kommer desuden til at rumme lokaler til forskellige aktiviteter og 

undervisningslokaler til musik og mediefag af højeste kvalitet. Vi ser frem til at kunne holde arrangementer 

i disse nye omgivelser. 

 



Gris i Mosen den 6. august var en kæmpe succes med en tilladt forsamling på 100 personer ved Byskov 

Mose. Solen skinnede og grisene blev stegt perfekt. Sommerarrangementet på Midtpunktet blev 

gennemført igen i begyndelse af september. Målet er at skabe aktivitet på Midtpunktet. I denne anledning, 

har Borgerforeningen fået grønt lys af kommunen til at arbejder videre med en overdækning af dele af 

Midtpunktet så arrangementer bliver mindre afhængig af vejret.  

 

Hen over efteråret, er byggegrunde blevet udstykket på Kongensgårdsparken og arbejdet blev færdigt i 

februar i år. Nu afventes det at kommunen offentliggør priser på grundene. 

 

I løbet af året har der været tværmøder mellem Fabjerg, Gudum, Remmerstrand og Nørre Nissum. 

Arbejdsgruppen ser på fælles tiltag som kan kom borgerne i Lemvig Øst til gavn. I oktober resulterede 

arbejdet i en tildeling af 308.000 kroner fra Nordea Fondens ’Her bor vi’ pulje til etablering af en cykel og 

vandrerute gennem sognene. Det kan samtidig nævnes at staten har bevilget penge til en ny cykelsti 

mellem Gudum og Borumvej. 

 

I november brugte en gruppe elever fra Fenskær deres praktikperiode ved Byskov Mose og skabte både et 

nyt brændeskur og to fiskepladser ud over søen samt lakkerede alle bord og bænkesæt i bålhuset. En 

kæmpe og flotte indsats fra eleverne. Området bruges af mange borger og der er en stiende interesse for 

overnatninger i bålhuset. 

 

Et af de arrangementer som blev udsat og senere aflyst var en aften for de ca. 30 frivillige som yder en 

kæmpe stor indsats på forskellige områder og i forskellige arbejdsgrupper i byen. Aftenen blev dog 

erstattet af at alle fik en Nørre Nissum plakat tegnet af MKay Art samt en æske chokolade som julehilsen.   

 

Sidst på året og ind i det ny år, blev alle arrangementer desværre aflyst på grund af Corona-restriktionerne. 

Vores generalforsamling er også udsat da der er mange borgere som foretrækker at møde op. Til gengæld 

er regnskabet og årsberetningen lagt på hjemmesiden. Vi håber at vi snart kan mødes igen på mere normal 

vis. 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. 

 

Peter Chapman 

Formand, Nørre Nissum Borgerforening 

Den 1. marts 2021 

 

 



Regnskabet for 2020 - nøgletal 

 

 Indtægter 85.000 

  heraf kontingent 18.000 (et fald på 26 % i forhold til 2019) 

 

 Udgifter 117.000 

  heraf stier i bynær skov 30.000 

  arrangementer 32.000 

  nye telte  15.000 

 

 Årets resultat -32.000 

 Formue pr. 31.12.2020 157.000  


