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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat for bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021 

Deltagere: Peter, Flemming, Gitte P., Poul T, Poul R, Gitte. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.   Godkendt! 

 

2. Siden sidst 

a) Sankt Hans aften.  

 Det var en fin aften, det er ikke nogen god ide med generalforsamling, hvilket også var en 

nødløsning. Derudover var der fin tilslutning, bl.a. en bus fra Livsstilshøjskolen. 

b) Arbejdslørdag ved Byskov Mose.  

 En god dag med fin tilslutning, fik ikke malet træværk da det var for vådt. 

c) Gris i Mosen.  

 Der var knap 100 deltagere, hvilket er max. Toelberg foreslår to slags billetter, så der bliver 

lidt mere overblik over antal deltagere. Billet til voksne, hvor der så kan udleveres gratis billet til evt. 

børn. 

d) Vandretur i september.  

 To vandreture i september med ikke så mange deltagere, men gode fortællere, der kvitteres 

med to flasker vin til hver. (Jytte Bendtsen og Erik Høgsgård) Der er kommet en ansat ved Geopark, 

som har lagt vores vandreture på Friluftsguiden, og vil også komme på Geoparks app. Beder om 

hjælp til oversættelse til engelsk og tysk. (Peter til engelsk og evt Ole Due til tysk!) 

 

3. Flagdage. 

På mødet den 21. august 2018 blev der aftalt følgende: 

Der skal flag op på uddannelsesdagene. Hejses inden kl. 9 og tages ned før solnedgang. 

På konfirmationssøndage, på Efterskolernes dag. På første dag for nyt efterskoleår og på dage med 

dimission for HF, lærerstuderende og 9.klasser. Vi er opmærksomme på fremtidige flagdage. 

Poul T tager en dialog med Ejvind ang. omfanget af antal flagdage, samt vi bliver enige om at 

vimplerne er taget ned mens der er Vintertid. 

 

4. Madpakkehus på Midtpunktet. 

Vi har fået bevilget 58.000 kroner fra Jysk Energi til et madpakkehus. Beløbet dækker prisen på huset. Med 

opsætning er prisen ca. 70.000 kroner dertil entreprenør arbejdet for at planere jorden og lægge fliser. 

Peter har sendt en forespørgsel til Teknik og Miljø i forhold til tilladelsen. Pengene skal være anvendt 

senest 31. maj 2022. 



Side 2 af 3 

 Peter får en entreprenør til at lave jordarbejdet samt lægge fliser, og får firmaet til at opsætte huset. 

Det hele skal foregå i foråret 2022. 

 

5. Badebro. 

Badebroen er endnu ikke taget ned. Vi mangler en leder af brogruppen. Tegningerne skal justeres og der 

skal indhentes pris på metalarbejdet, f.eks. ved Struer Klein smed. Vi har fået bevilget 20.000 kroner til 

projektet fra 3-kroner puljen. 

 Der er ingen koordinator i Badebro-gruppen. Erik Høgsgård er med, Poul R vil prøve at kontakte Erik      

for at høre om der er aftaler omkring nedtagning. 

Det er håbet at der kan komme en ny op til næste sommer, afhængig af hvilke priser der er på stål m.v. 

 

6. Cykelrute i Lemvig Øst 

 Gitte fortæller der var møde tirsdag. Ruten ligger fast nu, der arbejdes på hvor markeringspæle skal 

stå. Der skulle gerne være indvielse i Maj 2022. Navnet er ”Caminoen i Øst”, og bliver 55 km. lang. Der skal 

være en legeplads/naturmotionsrum et sted på ruten, dette ikke fastlagt endnu. 

Der bliver brug for frivillige til opsætning af shelter, slå pæle i, oversætte til tysk og engelsk. 

Der skal være større skilte, og nogle mindre, som skal være på ruten. Jakob Brokholm Mortensen er 

involveret ift skilte.  

 

7. Landsbyambassadører. 

Vi har ingen ambassadører. Disse personer har til formål at have et overblik over tilflyttere til kommunen. 

Der er et tilflytterarrangement i september måned. 

 Peter har meddelt at det er svært at løse opgaven med ambassadør. Det viser sig nu, at Poul R gerne 

vil være ambassadør og er hermed udnævnt ☺  

 

8. Dalende medlemstal. 

Medlemstallene viser at foreningen er gået tilbage med en tredjedel siden 2018/19. 

 

Der foreslås en husstandsomdelte reminder med mere info om hvad vi arbejder med og at vi mangler 

frivillige. Se vedhæftet forslag. Skolebestyrelsen ønsker at vi samtidig uddeler flyer om Nørre Nissum Skole 

og Børneunivers.  

 Peter vil spørge en bekendt om hun, mod betaling, vil omdele ”flyer”. Flemming gør opmærksom på, 

at der måske mangler oplysning om Fastelavnsfest og Gris i mosen. Samtidig foreslår Peter om at bruge 
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bagsiden til en engelsk oversættelse. Billedet med Sheriffen skal nok skiftes til en lidt mere venlig 

anmodning om at stille op som frivillig. Flyeren revideres igen. 

 

9. Kommunal budgetforlig - I forbindelse med budgetforliget og at der skal findes 18 millioner næste år, er 

øverste spareforslag at lægge overbygning fra Nissum Skole sammen med Lemtorp. Det kom frem i 

Folkebladet den 9. september. Jeg har talt med flere i byen som er naturligvis uenig. Jeg skrev et opslag i 

weekend på Facebook. Der kom en artikel i Folkebladet, hvor Martin Kangas og jeg blev omtalt. Jeg har 

også talt med de to lokale opstillede politiker Claus Mosekjær og Michael Bertelsen. Vælgermøde i Nørre 

Nissum den 4. november. 

           Begge opstillede byrådskandidater går ind for bevarelse af NN overbygning. Der opfordres til at vi 

deltager i dette vælgermøde. 

 

10. Der er lokalrådsmøde den 11. november kl. 19 - 21 på Rådhuset. Hvem kan deltage? 

 Gitte, Gitte, Flemming kan måske være med.             

 

11. Næstkommende arrangementer 

- Aften i Lokalarkivet torsdag den 28. oktober er aftalt, Ruth Kirkedal holder indlæg om lille København. 

Arkivet er flyttet til Østcentret. 

- Juletræet tændes på Midtpunktet – afventer næste møde. 

 Per HK skal spørge Robert om juletræ til levering d. 24.11. så den kan tændes søndag d. 28.11. 

- Vinterfest den 29. januar. Mangler kun at finde mad.  

 Evt. spørge Jesper Dalsgård. 

 

12. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

 D. 1.11. tilflytter til Søndermarken 10. Peter flytter til Engmarkvej 15 d. 1.11. 

 

13. Dato for næste møde 

 17.11. kl 16.30 hos Gitte K.  

14. Eventuelt. 

 Ved næste møde skal det drøftes  

- hvilken ”betaling” de frivillige skal have.  

- hvem skal være tovholder på de forskellige arrangementer. 


