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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 

Deltagere: Mikael, Flemming, Peter, Lise, Bente, Poul Riis, Gitte K. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
a. Godkendt uden kommentarer 

 

2. Siden sidst 

a) Informationsaften og generalforsamling. 

b)  

Præsentation af og velkommen til Mikael og Lise. Emil er suppleant. 

 

3. Madpakkehus på Midtpunktet. 

Afventer fuldmagt fra kommunen, derefter indsendes ansøgning om byggetilladelse. De 58.000 kroner 

bevilget fra Jysk Energi skal være anvendt senest 31. maj 2022 (dækker prisen på huset u-samlet). Vi har 

desuden fundet ca. 20.000 kroner fra projektet Landsby-caminoen. 

a) Materialer kan deponeres på Dalvej 11 i maskinhuset, ejet af Per Kristiansen. Kan kontaktes på 

61349946, når der bliver brug for hjælp til at sætte ind i /tage ud fra maskinhuset. 

 

4. Badebro. 

Struer Kleinsmedie er i gang med at fremstille den ny konstruktion. Peter har søgt 3-kroner puljen igen for 

at se om de vil give flere penge udover de 20.000 allerede bevilget. Helge Michno vil være ny tovholder i 

arbejdsgruppen. 

a) Fra en borger i sognet doneres kr. 10.000 som tilskud til badebro 

b) Der er forlods betalt kr. 40.000 til Struer Kleinsmedie 

c) Peter vil tage fat i Brian fra NNE + Kongensgård + Fenskær for at høre om der er hjælp at hente, 

enten praktisk eller økonomisk. 

 

5. Landsby-caminoen 

Næste step er at få sat pæle op på ruten, samt færdiggøre tekster til informationsskilte. Åbningsfest ved 

Sognehuset i Gudum lørdag den 28. maj fra kl. 14. 

 

6. Lokalrådsmøde 

Næste møde er den 6. april kl. 19 i Bækmarksbro. Se særskilt indbydelse. 

a) Flemming og Mikael deltager i mødet 
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7. Nyt fra landsbyambassadør 

 a) Poul Riis vil gerne fortsætte som ambassadør fra NN, TAK for det ☺ 

 

8. Konstituering af bestyrelsen 

 a) Poul Riis går, Peter sørger for en afskedsgave senere. 

b) Peter fortsætter som formand, Bente som kasserer, Gitte fortsætter som sekretær og Lise er 

”vikar” ved behov. Mikael hjælper med FB, Flemming er hjemmesideansvarlig,  

Lise foreslår at lave en profil på ”instagram” – der tages stilling til dette vévt ved næste arrangement 

 

9. Suppleanter 

 a) Emil er suppleant 

 b) Ann Kari Thronsen skal spørges om hun vil være suppl. 

 

10. Næstkommende arrangementer 

- Aften for hjemmebryggere på Nørre Nissum Håndbryg den 9. april udsættes da brygmesteren har 

arrangeret noget andet denne aften, som dog er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. 

- Affaldsindsamling  

a.) er annonceret i Lokalavisen (John Klausen er koordinator v kommunen) Her i Nissum er 

det skolerne som samler ind og de er i gang de kommende uger. 

- Datoer og idéer for næste årsprogram 

• Landsbycaminoen åbningsfest lørdag den 28. maj i Gudum Sognehus (gruppen omkring 

caminoen arrangerer) 

• Arbejdsaften/lørdag på Midtpunktet (friluftsgudstjeneste den 12. juni) 

o Poul skal spørges om at sætte dato 

• Sankthansaften den 23. juni 

o Mikael spørger den nye skoleleder på N.N. skole om hun vil holde tale 

• Arbejdsaften/lørdag ved Byskov Mose 

o Peter spørger Vilsbøl og Finn om at forberede dagen, evt. udvide med flere timer så 

vi kan nå lidt mere + evt. tænde grillen til frokost 

• Gris i mosen torsdag den 4. august? 

• Aften i lokalarkivet. 

• Aften for hjemmebryggere? 

• Juletræet tændes på Midtpunktet søndag den 27. november 

o Mikael foreslår at det slås sammen med spejdernes julemarked, når julemarked er 

slut, tændes juletræet. 

• Vinterfesten lørdag den 28. januar? 
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o Peter vil bestille missionshuset. Planlægning senere. 

• Fastelavnsfest den 19. februar 

• Generalforsamling (februar, dato annonceres senere) 

• FORSLAG: 

o Arrangement i samarbejde med Bike point, cykeltur – mad – evt. skov … 

o Musik og kulturhuset kan danne ramme om arrangement – borgerforeningen i 

samarbejde med LOF, foredragsholder.  

o Forslag om at lave en fotokonkurrence evt. med kåring af bedste foto til 

vinterfesten 

   

12. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

 Højers hus er solgt til et par fra Rumænien. Bente siger velkommen 

 Huset på hjørnet af Sejbjerg. Mikael siger velkommen 

 Hovedgaden, lige efter spejderhuset, er solgt 

 

13. Dato for næste møde 

 Næste møde d. 3/5 hos Mikael (eller hos Gitte) 

 

14. Eventuelt. 

Gitte P er for tiden forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder, Poul R har tilbudt at være stedfortræder. 

Bestyrelsen takker ja til dette flotte tilbud. ☺ 

 

Poul Riis fortæller at han har været på Midtpunktet og ordne lidt m skidt og kanter og den slags. 

Orienterer desuden om, at Margit Riis og Jette Trelborg, Anne Hennig Olesen, Anne Lise Andersen er 

”havedamer” og vil gerne have hjælp. Der ligger en del affald, som der bruges en del tid på. 

Poul R vil gerne fortsætte som tovholder/kontaktperson ift området.  


