
Nyt	  fra	  foreningerne	  	  
Møde	  i	  Nørhalne	  Samarbejdet	  den	  1.	  marts	  2016.	  
Bordet	  rundt.	  Hvad	  sker	  der	  i	  foreninger	  og	  projektgrupper	  just	  nu.	  
	  
Nørhalne	  Antenneforening.	  
Antenneforeningen	  holder	  sin	  årlige	  generalforsamling	  15.	  marts.	  
Antennenettet	  skal	  opdateres	  til	  hurtigere	  internet	  og	  flere	  digitale	  tv	  kanaler.	  	  
Der	  bliver	  etableret	  tilslutningsmuligheder	  til	  nyudstykningerne	  på	  Bøgevej	  og	  
Nicolaihaven.	  
	  
Nørhalne	  Stien.	  
Det	  skal	  revurderes,	  om	  der	  skal	  lægges	  stabilgrus	  og	  stenmel	  på	  hele	  stiforløbet.	  
Foreløbig	  er	  der	  ud	  lagt	  et	  godt	  lag	  træflis	  på	  stien	  så	  vi	  kan	  gå	  tørskoet	  rundt.	  Der	  
planlægges	  på	  en	  officiel	  åbning	  af	  stien.	  
Vandstanden	  er	  for	  høj	  i	  Bentzens	  sø	  på	  søvej.	  Der	  findes	  et	  dræn	  som	  skal	  renses.	  
	  
Idrætsforeningen	  Fremad	  Nørhalne.	  
Der	  var	  generalforsamling	  i	  Januar	  måned.	  Værdigrundlager	  er	  revideret.	  Der	  har	  været	  
afholdt	  VVS	  cup	  i	  Julen	  og	  International	  indedørs	  cup.	  Diverse	  vinduer	  trænger	  til	  
udskiftning.	  Man	  afventer	  et	  nyt	  møde	  med	  kommunen	  om	  tilbygningen	  og	  håber	  på,	  
der	  bliver	  sat	  noget	  i	  gang	  i	  efteråret.	  Tilmeldingen	  til	  Nørhalne	  cup	  ser	  fin	  ud.	  IFN	  Nyt	  
er	  lige	  udkommet	  og	  rundsendt	  til	  alle	  husstande.	  
	  
Skolen:	  
Kommunen	  har	  skåret	  ned	  på	  rengøringen	  i	  Skolen	  og	  det	  er	  ikke	  tilfredsstillende.	  Man	  
er	  ked	  at	  serviceniveauet	  er	  faldet.	  Efter	  flere	  beklagelser	  håber	  skolen	  på	  at	  blive	  
opgraderet	  til	  et	  tåleligt	  niveau.	  
Det	  er	  positivt	  at	  skolen	  får	  2	  børnehaveklasser.	  Der	  er	  pt.	  185	  børn	  i	  skolen.	  
	  
God	  leg	  og	  læring:	  
Vi	  er	  nu	  færdige	  med	  lege	  pladsen.	  Der	  er	  bevilget	  75000	  til	  multibanen	  så	  fase	  3	  går	  nu	  
i	  gang.	  Det	  vigtige	  er	  at	  man	  får	  et	  godt	  under	  lag	  til	  multibanen.	  
	  
Dagli	  Brugsen.	  
Brugsen	  har	  et	  godt	  regnskab.	  Der	  er	  årsmøde	  den	  4/4	  med	  bla	  ølsmagning.	  Butikken	  
bliver	  opgraderet	  til	  Femtidens	  Dagli	  Brugs,	  med	  nyt	  design,	  dagli’stue	  og	  kaffebar.	  
	  
Nørhalne	  Borgerforening:	  
Til	  den	  nylige	  generalforsamling	  var	  der	  57	  medlemmer,	  Det	  lykkedes	  ikke	  at	  finde	  ny	  
kasserer	  så	  man	  vil	  prøve	  at	  finde	  en	  ekstern	  regnskabsfører.	  Man	  har	  søgt	  Realdania	  
om	  midler	  til	  nyt	  tag	  og	  loft	  i	  forsamlingshuset	  og	  håber	  at	  høre	  godt	  nyt	  1.	  april.	  (Der	  er	  
i	  mellemtiden	  kommet	  afslag	  fra	  Realdania).	  Foreningen	  planlægger	  at	  holdet	  et	  
arrangement	  i	  forsamlingshuset	  her	  i	  foråret.	  
	  
	  



Nørhalne	  Markedet.	  
Den	  11.	  juni.	  Planlægningen	  er	  i	  fuld	  gang.	  Markedet	  bliver	  på	  skolens	  idrætsplads.	  Der	  
bliver	  mange	  aktiviteter.	  Lørdag	  aften	  bliver	  fest	  i	  forsamlingshuset	  med	  spisning	  og	  
musikalsk	  underholdning.	  
	  
IFN’s	  Kunstvenner:	  
Nørhalne	  viser	  kunst	  var	  en	  kæmpe	  succes	  med	  over	  6000	  besøgende.	  Alle	  var	  glade	  og	  
der	  var	  en	  god	  stemning	  i	  Hallen.	  På	  generalforsamlingen	  var	  der	  ca.	  60	  medlemmer.	  Vi	  
havde	  18	  kunstværker	  til	  udlodning.	  På	  førstesalen	  har	  vi	  en	  udstilling	  med	  Piet	  
Pedersen.	  Senere	  udstiller	  en	  lokal	  kunstner,	  Anders	  Thomsen.	  Der	  planlægges	  en	  
udflugt	  med	  kunstforeningen	  til	  efteråret.	  
	  
Nørhalne	  Rideklub.	  
På	  generalforsamlingen	  blev	  der	  valgt	  3	  nye	  bestyrelsesmedlemmer.	  Vi	  har	  ca.	  50	  
medlemmer.	  Der	  er	  lidt	  sumpet	  på	  banerne.	  Vi	  søger	  midler	  til	  renovering	  af	  banerne	  og	  
klubhuset.	  Der	  bliver	  i	  foråret	  afholdt	  stævner	  og	  santhansbål	  på	  klubbens	  baner.	  
	  
Menighedsrådet:	  
Menighedsrådet	  udlejer	  sognegården	  til	  forskellige	  lødige	  arrangementer	  bla.	  
konfirmationer.	  Der	  er	  plads	  til	  ca	  60	  personer.	  I	  et	  samarbejde	  med	  Gjøl	  og	  Biersted	  
Menighedsråd	  er	  der	  gang	  i	  at	  starte	  pigekor	  op	  i	  Jammerbugt.	  Præsteboligen	  og	  øvrige	  
bygninger	  er	  i	  dårlig	  stand	  og	  trænger	  til	  energirenovering.	  Man	  overvejer	  at	  bygge	  nyt.	  
Der	  er	  valg	  til	  menighedsrådet	  til	  efteråret.	  Vi	  kunne	  god	  ønske.	  at	  der	  bliver	  opstillet	  
kandidater	  fra	  Nørhalne.	  
	  
	  
	  
	  
	  


