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        Nørhalne Samarbejdet  
 

Referat 
Møde i Nørhalne Samarbejdet  

tirsdag 11. december 2019 kl. 19.00 på Nørhalne Skole.  
 

Deltagere: 
En eller to deltager fra hver forening:  
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne. Claus Svendsen 
IFN´s Kunstvenner: Trine Schultz  
Nørhalne Vandværk: 
God Leg og Læring/Skolen: Henriette H. Larsen 
Nørhalne Antenneforening: Ulf Jessen 
Nørhalne Borgerforening: Torben Hillebrandt 
Lokalhistorisk forening, Nørhalne: Inge P. 
Nørhalne Rideklub: Afbud 
Menighedsrådet, Nørhalne: Niels Ole Nielsen 
Dagli’ Brugsen: Morten Kringel 
Bosætningsgruppen:  
Sekretær: Kurt Kristensen 
Regnskab: Orla Stenkær 
  
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Gennemgang af referat. 
3. Bordet rundt, hvad sker der i foreningerne og udvalgene pt. 
4. Gave til nye borgere (Claus m.fl.) 
5. Tilflytteranalyse (Bilag sendt den 20. november) (alle) 
6. Nye medlemmer i Nørhalne Samarbejdet og offentliggørelse af referat. (Inge m.fl.)   
7. Godkendelse af dato for LUP-møde 19. marts 2020.  (Inge) 
8. En film om Nørhalne set i børnehøjde. (Inge) 
9. Ildsjæleakademi (Inge) (Bilag side 4) 
10. Info om B/N Lokalhistoriske Forening og orientering om temaet Biersted Station. (Inge) 
11. Nørhalne Lokale Landdistriktspulje og ansøgning om midler til madpakkehus. (Inge) 

(Bilag side 5) 
12. Ansøgning om tilskud til plantning på ”trekanten”. (Niels Ole, Inge)(Bilag side 6 og 7) 
13. Ansøgning fra Nørhalne Rideklub (Bilag side 8 og 9) 
14. Nørhalne Kalenderen (Kurt) 
15. Næste Møde 
16. Eventuelt 
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Ad 1.: Claus Svendsen 
 
Ad 2.: Godkendt 
 
Ad 3.: Borgerforeningen har haft travlt med energirenoveringen af forsamlingshuset. Der er bl.a. 
lavet nyt loft, ny ventilation og belysning, så man er meget glad for den kommunale tildeling på 
500.000 kr. 
Man har sørget for, at julebelysning er sat op i byen. 
Forsamlingshuset er meget udlejet.  
Der holdes generalforsamling 15/2 2020. 
 
Kunstforeningen har travlt med forberedelserne til ”Nørhalne viser Kunst” og forskellige udstillinger i 
klubhuset. 
Der holdes generalforsamling 27/2 2020. 
 
Lokalhistorisk Forening kunne fortælle, at der desværre ikke var så mange gæster til ”Arkivernes 
Dag”, og heller ikke mange fra Nørhalne deltog i byvandring i Biersted i forbindelse med foreningens 
tema om Biersted Station. 
Nørhalne Planteskole bliver tema for en aften på Nørhalne Skole. Arrangementet afholdes den 30. 
marts 2020 kl. 19.30 med titlen ”Fra Planteskole til Nikolajs Have”. 
Foreningen holder generalforsamling den 24. februar 2020. 
 
For IFN er 100 års jubilæumsfesten vel overstået.  
Man har haft økonomisk mulighed for at give trænere, C-holdet m.fl. en gave i form af forskelligt tøj 
med IFN’s logo på. 
Der har været holdt møde med ”ung-hjælperne”, hvor IFN’s værdigrundlag m.m. blev ridset op. Der 
var god stemning og fin tilslutning ved mødet. 
Alle udvalgsmøder er afholdt, så man er klar til generalforsamling den 12/2 2020. 
Work-shoppen om IFN’s fremtidige udvikling er afholdt, og mange spændende ideer, som foreningen 
arbejder videre med, kom frem.    
For tiden er det Nørhalne VVS-cup, der arbejdes med. 
 
Antenneforeningen fortalte, at der i starten af december var møde med You See, som orienterede 
om fremtiden i forhold til samarbejdet med Discovery. 
Der var mange fremmødte, og det er foreningens indtryk, at mange vil benytte sig af muligheden for 
gratis skifte til anden TV-pakke i løbet af december. 
Få medlemmer har sagt op; men nye er kommet til. 
Der afholdes generalforsamling den 10. marts 2020. 
 
God Leg og Læring har haft lidt problemer med belysningen på multibanen, som kunne forårsage 
kortslutning på skolen. Det problem er løst. 
Henriette har valgt at stoppe i God Leg og Læring. 
Der afholdes generalforsamling den 22. januar 2020. 
 
I Brugsen er der juletravlt – ikke mindst med pakkeudlevering. 
Madfællesskab er igen afholdt med ca. 80 deltagere. Man kan sagtens bruge flere hjælpere i 
køkkenet og i salen. 
Hvis man har forslag til en oplægsholder til generalforsamlingen, hører Morten det gerne. 
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Orla fortalte, at der er søgt penge til dækning af underskuddet fra arrangementet i forbindelse med 
Tour de Jammerbugt. (Bilag side 9). 
 
Menighedsrådet har mange aktiviteter i gang. 
Præst, Lone Krogsgaard, Gjøl, er desværre fratrådt på grund af sygdom, så en ny afløser skal findes, 
og bl.a. dette medfører en del udfordringer personalemæssigt. 
Man arbejder med et projekt ”Alsang” den 4. maj i forbindelse med 75-års dagen for Danmarks 
befrielse. Gode ideer til projektet sendes til Niels Ole. 
 
Ad 4.: Nye borgere kan henvende sig i Brugsen for at få en velkomstgave. Der gøres opmærksom på 
tilbuddet via de sociale medier og hjemmesider. Claus laver udkast til opslag på hjemmesider. 
 
Ad 5.: Til efterretning – med tilfredshed med de indkomne svar fra borgere i Nørhalne. 
 
Ad 6.: Inge har fået en henvendelse om evt. deltagelse i Nørhalne Samarbejdets møder. Nørhalne 
Samarbejdet er for foreninger og ikke for enkeltpersoner – men absolut ikke en sluttet kreds. Der 
gøres opmærksom på, at referater fra møderne er tilgængelige på diverse hjemmesider. 
Claus og Kurt laver i fællesskab forslag til opslag, så flere ser referaterne. 
 
Ad 7.: Til efterretning. (Punkt på næste møde). 
 
Ad 8.: Jammerbugt kommune har ønsket at lave film/interview med børn/forældre i Nørhalne. Inge 
har oplyst kommunen om mulighed for dette på den store juledag i Nørhalne. Ved ikke om det er 
sket. Inge følger op. 
 
Ad 9.: Til LUP-mødet gøres bl.a. opmærksom på, at man sagtens kan deltage i forskellige foreninger 
og arrangementer, uden man binder sig til mange timers arbejde. Det er vigtigt, at så mange som 
muligt deltager i byens og omegnens aktiviteter – med den tid, som man nu kan overskue at 
investere i arbejdet. 
 
Ad 10.:  Til orientering. (se pkt. 3)  

Ad 11.: Ansøgningen om madpakkehus blev drøftet, og Nørhalne Samarbejdet bevilligede 13.300 kr. 
til projektet. 

Ad 12.: Ansøgningen blev gennemgået, og Nørhalne Samarbejdet bevilligede 5.900 kr. i tilskud til 
beplantning m.m. af ”Trekanten”. 

Ad 13.: Ansøgningen drøftedes meget seriøst og grundigt. 
Der var enighed om, at Nørhalne Rideklub har brug for hjælp og støtte. 
Imidlertid er det vores opfattelse, at den lokale landdistriktspulje, som hidtil har været på kr. 10.000,- 
årligt, slet ikke rækker til at få rideklubben opdateret i forhold til renovering af klubhus, hegn 
omkring banen og generel renovering af området. 
Vi tænker det kræver tilskud andre steder fra. 
I den forbindelse vil vi tilbyde rideklubbens bestyrelse, at Orla Stenkær og Inge Pedersen fra 
Nørhalne Samarbejdet deltager i bestyrelsesmøde med dette tema på dagsordenen – for dermed at 
finde alternative løsningsmuligheder. 
Hvis det ønskes, kan Inge Pedersen kontaktes på tlf. 23610047 eller mail: inge-p@mail.dk. 
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Ad 14.: Der blev fastsat nye datoer for Nørhalne Kalenderen: 
 Deadline: 12. december 
 Læsning af korrektur: 15. og 16. december 
 Kalender til trykning: 17. december 
 Pakning af kalender: 19. december kl. 16.30 i Forsamlingshuset. 
 
Ad 15.: Næste møde er den 3. marts 2020 kl. 19 i Forsamlingshuset.  
 
Ad 16.: Kort orientering om Nørhalne Tårnet.  
 
Bilag: 
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Inge Pedersen                                                                                                                                      
11, november 2019 
Bøgevej 6, Nørhalne 
9430 Vadum 
 
Ansøgning om madpakkehus ved stien (Vadumvej). 
 
Da flere borgere har udtrykt ønske om et madpakkehus i forbindelse med stien (ved Vadumvej) vil 
sti udvalget i den forbindelse ansøge om midler fra landdistriktspuljen til opførelse af et 
madpakkehus. 
 
Rudolf Søe Larsen og Orla Stenkær fra sti udvalget har indhentet tilbud på ovennævnte. 
 
 
Tilbud 
 
Carport (XL-Byg Lynge 1.0E)                                                       kr.    8.625.00 
Sidebeklædning til ovenævnte (1 gavl og 1 side)                   kr.    3.125.00 
Stolpefundament (6x 150,00)                                                    kr.       900.00 
Gori                                                                                                 kr.       650.00 
I alt                                                                                                  kr. 13.300.00 
 
 
Vi håber det lokale landdistriktsråd vil bevillige ovennævnte beløb til et madpakke hus idet det vil 
gøre det endnu mere attraktivt at benytte Nørhalne stien. Det er endvidere også et ønske fra 
børnehaverne. 
 
På sti udvalgets vegne 
Rudlf Søe Larsen 
Orla Stenkær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
Til lokal landdistriktspulje for Nørhalne 
V./ Inge Pedersen 
  
Nørhalne Borgerforening ansøger hermed om tilskud til plantning ved indkørslen til 
Nørhalne fra vest. 
  
Nørhalne Borgerforening forestår vedligeholdelse af ”trekanten” ved indkørslen til Nørhalne. 
  
Bedet er det første indtryk man får af Nørhalne, når man kommer fra Aabybro og Biersted. 
Det er derfor i alle Nørhalneborgeres interesse, at det ser godt ud. 
  
Margit og Jens Egon har påtaget sig det daglige arbejde med renholdelse, og holder det flot 
så indkørslen til vores by altid er flot og præsentabel. 
  
For en del år siden blev der bagerst i bedet plantet pil. Disse er blevet klippet ned nogle 
gange. En del var gået ud, og de resterende var efterhånden grove og grimme. Derfor er de 
nu fjernet og skal erstattes af nyt. 
  
Det foreslås, at der plantes forsytia og hotensia, som kan danne en flot baggrund. Gul i 
foråret og grøn om sommeren. 
  
Endvidere trænger de eksisterende rhodedendron meget til nyt spagnum. 
  
Vi har indhentet nedenstående tilbud fra OK Nygaard, og søger tilskud til hel eller delvis 
dækning af beløbet. (Bemærk tallene er excl moms.) 
  
  
Borgerforeningen håber på lokaludvalgets velvillige indstilling. 
  
PBV 
  
Med venlig hilsen 
  
Niels Ole Nielsen 
Gustav Zimmersvej 6 
9430 Vadum 
Mobilnr. 51 24 76 11 
Mailadr.: enon@turbopost.dk 
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Fra: Joachim Winkel [mailto:jwi@oknygaard.dk]  
Sendt: 18. november 2019 08:06 
Til: Niels Ole og Ellen 
Emne: Bed i Nr. Halne 
  

• Fræsning med traktor 
• Hydrangea macrophylla (blå)             CO 3 L                16 stk. 
• Hydrangea macrophylla (rød)            CO 3 L                16 stk. 
• Forsythia int. *Lynwod*                      barrod               64 stk. 

I alt ekskl. moms                                             6.055,00 kr. 
                     
• Spagnum tippet ved bedet 

I alt ekskl. moms                                             8.547,00 kr. 
  
Begge poster i alt ekskl. moms                 14.602,00 kr. 
  
Jeg kan se at jeg kom til at lægge 1.633,00 kr. i, til etablering af græs kant. Det har jeg trukket 

ud af det, da jeg lovede at gøre det ved lejlighed på vej hjem fra job  
                                                                            

 
  
 Med venlig hilsen 

Joachim Winkel 
Teamleder 

jwi@oknygaard.dk 
Tlf 8188 0753 
 

 

OKNygaard A/S 
Aalborg 
Gøteborgvej 5 
9200 Aalborg 
Tlf 70 21 54 00 

 

http://oknygaard.dk/   

 

  
https://skillsdenmark.dk/dm-
i-skills/dm-i-skills-2020-
koebenhavn/ 

    

 

OKNygaard A/S // Beringvej 19 / 8361 Hasselager / 7021 5400 / oknygaard.dk 
  

Vedrørende ansøgning fra Nørhalne Borgerforening af 21.11.2019 
til Nørhalne lokale landdistriktspulje om 
 
Tilskud til plantning ved indkørslen til Nørhalne fra vest – ”trekanten” med rododendron. 
Morten Larsen, Derek Damgaard og undertegnede har drøftet ansøgningen. 
Umiddelbart synes vi det er en god ide. 
Men vi synes, at det indhentede tilbud er noget dyrt. 
Desuden vil vi anbefale, at man tilgodeser den lokale haveservice i forhold til at komme med et bud. 
 
Vores indstilling er, at vi vil støtte projektet, men at det skal justeres i forhold til pris og lokalt bud. 
Den 24.11.2019 
Mvh. Inge. 
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Inge Pedersen 
Bøgevej 6, Nørhalne 
9430 vadum 
 
Ansøgning landistriktspuljen 20-11-2019 
På vegne af Nørhalne Rideklub, ønsker vi at gøre brug af de 20.000 i landdistriktspuljen, til et eller 
flere af følgende punkter: 

- Overdækket terrasse foran klubhuset.  
Formålet er at gøre området omkring Nørhalne Rideklub til et attraktivt rekreationsområde 
for såvel lokalbefolkningen (børnehave, hundeluftere, friluftsliv), som for andre lokale 
foreninger. Her arrangeres Nørhalnes St. Hans fejring + flere ridestævner hvert år.  
Pris I silvan.dk: Carport 9.000 dkr +1000dkr i tagrender. (incl alle materialer). 
 

- Tilskud til hegn rundt ridebaner 
Vedligeholdsfrie hegnsbrædder + pæler, pris: 30.000 dkr.  Det nuværende hegn er slidt ned, 
og pælene er rådne. Af sikkerhedsmæssige grunde, har klubben brug for nyt hegn i 2020. 
 

- Renovering af området  
Herunder rydning af større træer, topkapning  og buske.  
Pris: 450kr pr time x 20 timer. (topbeskæring.dk).  
Buskerydder benzindrevet: 2.199 dkr til årlig vedligehold rundt hegn og vejkant.   
 

 
Nørhalne Rideklub har i samråd med Nørhalne Samarbejdet blevet anbefalet at søge til 
landdistriktspuljen, fordi anlægget har brug for en renovering og opgradering. Området er lettere 
vedligeholdt, men materialer er ikke udskiftet siden klubbens opstart for ca. 20 år siden.  
Vi håber landdistriktet vil delegere midler til projektet, for at gøre området mere attraktivt for 
befolkningen fremadrettet. 
 
På vegne af Nørhalne Rideklub 
 
Ida E. Pedersen 
 
Vedhæftning: Skitse af rideklubbens område.  
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