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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat for bestyrelsesmøde den 28. januar 2021 

 

1. Godkendelse af referat fra den 12. november. 

Referat er godkendt, ingen kan rigtig huske hvad der stod!  

2. Siden sidst 

a) På grund af Corona, blev Aften for Hjemmebryggere samt Vinterfesten aflyst. 

 

 b) Julebelysning har været op igen uden at der var nogen åbenlyst problemer eller fejl. 

Peter har tjekket og synes ikke det er så alvorligt som først varslet af Søren Balleby. 

 

c) Peter har sendt en ansøgning til 3-kroner puljen for 42.000 kroner til materialer til en ny badebro. 

Der er udvalgsmøde hos LAG i februar, hvor afgørelsen træffes. 

Vi afventer afgørelse af mødet. 

 

d) Efter en opringning i december fra Marianne Vistisen fra kommunen, har vi grønt lys til at arbejde 

videre med en overdækning på Midtpunktet. Se opdateret forslag. Vi har aftalt at vi sender et forslag 

som hun vil kvittere for skriftligt, at vi må arbejder videre med. 

Jvnf de udsendte tegninger, forslaget med en bygning med kip ud til vejen mod Toelberg er valgt af 

flertallet, Peter indhenter priser. Poul Riis understreger at han synes at læ er lige så vigtig som retning på 

huset.  

Der skal være en løsning som kan gøre det muligt at lukke af i siden mod NV. Evt noget presenning, som kan 

hægtes af og på. 

 

e) Degneparken bliver nu revet ned. 

De store maskiner er i gang, legepladsen er væk og bygningerne er tømt for indhold. Når alt er væk, bliver 

grunden formodentlig sat til salg. Den er 4.500 m2! 

 

f) Byggemodning af grunde ved Hanssons Sø er ved at være færdig. Priserne skal behandles hos 

byrådet inden de sættes til salg. Der kommer et informationsskilt op. 

Er klar nu. Når tilslutningsafgift til fjernvarmen er fastsat, bliver det, ifølge Marianne Vistisen, sat til salg.  

 

g) Nørre Nissum plakaterne samt en æske chokolade blev uddelte til alle de frivillige til Jul. 

Folk var meget taknemmelige for opmærksomheden.  
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h) Kommunen har tildelte os 16.000 kroner fra Borgerforeningspuljen for 2020, hvilket er fordelt 

efter indbyggertal i de enkelte sogne.  

Fordi det ikke har været muligt at holde møder. Normalt søger man om det, men denne gang får vi dem 

uden ansøgning. 

 

i) Musik- og Kulturhuset - Flemming, Poul R, Poul T, Gitte og Peter var til møde på Seminariet i 

december sammen med arkitekten Vilsbøl og nogle fra Styregruppen. Vi havde en god dialog 

og gav input. Vi har aftalt at der laves oplæg til offentligt skue via Facebook/hjemmeside 

samt ved Toelberg. 

Der er en pris på omkring 22-23 mill kr. Det er endnu ikke lavet et endeligt budget. Vilsbøl og Poulsen har 

ikke givet noget overslag over hvad deres forslag skal koste, det bliver spændende at se om det kommer til 

at hænge sammen. 

Der er ikke meget struktur ift hvad bygningen skal indeholde. Hele første etage bliver uddannelsesrum. Alle 

musikfaciliteter bliver flyttet dertil. Der bliver sangsal. Underste etage bliver for offentligheden, rummene 

på tegningerne er meget små, så der kan kun være 30 pers. Peter har anfægtet at BF ikke kommer til at 

holde noget der, hvis ikke lokalerne kan åbnes op og huse flere. 

Forslag om en ide-kasse hos Toelberg, så sognet kan byde ind med tanker om hvad det kan bruges til.  

 

 3. Vedrørende aftale om brugen af Høgsgård Strand skal der overføres 5.000 kroner til Erik for 2021.  

De er betalt! 

 

 4. Affaldsindsamlingen ”Projekt - Ren Kommune” er i år den 17. og 18. april. 

Det plejer at være skolerne der står for det.  

 

 5. Nyt fra Lemvig Øst 

Der er bevilget 308.000 kroner fra Nordea Fonden for cykel-gå stier i området samt shelter, skiltning 

m.m. Det er småt med arbejdet i denne gruppe indtil videre, men vi skal have set på vores sogn. 

Der er ikke sket noget, kick-off mødet i dec blev ikke til noget. Vi skal finde to pers som vil gå ind i opgaven 

med etablering af sti-ruter, shelterplads ell andet. Lave et arbejde ift at se på de planer der er lavet, forslag, 

lavet af Jakob Brokholm Mortensen, Fabjerg.  

Thomas Holst Kristensen fra Geo-park Vestjylland, vil gerne være med ift at supportere med udarebjdselse 

af stander med oplysning m.v. 

Flemming K Madsen, Jytte og Jens Bendtsen kunne være mulige emner med viden om geografi. 
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6. Årsregnskabet 2020. Benthe har udarbejdet regnskabet se herunder. 

30.000 kr. på stier i skoven er primær årsag til underskuddet. Gaver og plakater, vinterfest kostede nogle 

penge. Medlemsskabsindtægter er faldet fra kr. 24.000 til kr. 18.000. 

Til gengæld er der gået mange penge ind på shelters, som fremad koster kr. 5.000 pr år. 

Der er søgt penge til at hjælpe med at modernisere badebroen ved Høgsgård, og efter det, skal der søges 

penge til overdækning af Midtpunktet. 

 

 7. Næstkommende arrangementer 

 - Generalforsamling er udsat til marts. Afventer vi Corona situationen? 

 - Flemming, Benthe og Gitte P er på valg (?) 

 - Oplægsholder? 

Det besluttes at regnskabet skal revideres inden så længe, og Peter vil lave en beretning som kan læses på 

FB. Selve generalforsamlingen udsættes til Covid 19 giver lov til igen at mødes. 

 

 8. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

Poul Riis giver velkommen-gave til  

 Nissumvej 84, Lise og Joachim Sjælland Thomsen 

 Hovedgaden 7, hvem bor der? 
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 9. Foto af bestyrelsen – afventer 

Helt efter ønske fra os alle.       

 

 10. Dato for næste møde 

Onsdag d. 17/3-2021.  Evt. generalforsamling. 

Et oplæg kunne være at høre noget mere om det nye kulturhus fra styregruppen. 

 

 11. Eventuelt. 

Peter skal søge en byggetilladelse til karrusellen på Midtpunktet – det er en formssag.  

Hundeejer ønsker flere stier i hundeskoven, med snoninger og lidt på kryds og tværs. 

Poul Riis: 

Forslag om hoppepude med en startknap, så puden kan bruges i ex. 30 min. Poul Riis vil indhente forslag. 

Efterfølgende skal der søges om tilladelse til at etablere. 

Poul Trelborg: 

Hjertestarteren i Hovedgaden er repareret af Mads Pedersen, El-Jepsen 

Opdatering af beskrivelse af vandreture, skal sendes til Peter. Peter sørger for resten. 

 

Poul Riis snakker med Klaus Noe om at pille juletræet ned igen. 


