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        Nørhalne Samarbejdet  
 
Referat 

Møde i Nørhalne Samarbejdet  
onsdag 13. maj 2020 kl. 19.00 på skolen.  

 
Deltagere: 

En eller to deltager fra hver forening:  
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne: Claus Svendsen 
IFN´s Kunstvenner: Trine Schultz 
Nørhalne Vandværk: Kasper B. Johansen, Thomas R. Thomsen 
God Leg og Læring/Skolen: Finn Bonde 
Nørhalne Antenneforening: Afbud 
Nørhalne Borgerforening: Peter Bonderup 
Lokalhistorisk forening, Nørhalne: Afbud (Bilag sendt) 
Nørhalne Rideklub: Afbud (Bilag sendt) 
Menighedsrådet, Nørhalne: Niels Ole Nielsen 
Dagli’ Brugsen: Afbud 
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. Noter fra Inge P. (Bilag s. 3) 
5. Gennemgang af ruter til uddeling af Nørhalne Kalenderen (Bilag s.3) 
6. Datoer i forbindelse med Nørhalne Kalenderen. 
7. Næste Møde 
8. Eventuelt 

 

Ad. 1.: Claus Svendsen 

Ad. 2.: Intet 

Ad. 3.: Borgerforeningen/Forsamlingshuset har ingen planer foreløbig pga. Covid 19. 
Niels Ole Nielsen har fået en henvendelse fra Ryå Efterskole, hvor man beder om opbakning 
til en ansøgning om et udendørs Fitness-område ved skolen. Borgerforeningen vil støtte 
ansøgningen – dog ikke økonomisk… 
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Vandværket har delt folder ud til alle husstand med henblik på at undgå brug af gift – især 
Round Up. Man har også fokus på brug af Round Up på områderne omkring vandværkets 
boringer. 
 
Kunstforeningen har ingen aktuelle udstillinger, da de er udsat pga. Covid 19. Der arbejdes 
dog hele året på forberedelse af ”Nørhalne Viser Kunst”. 
 
Menighedsrådet fortalte, at præst Sofie G. Winkels studieorlov er aflyst, og i det hele taget er 
der ingen eller meget få aktiviteter. 
 
IFN har ligget stille; men fra i dag onsdag den 13. maj starter man på forskellig vis op igen. 
Fitness starter dog nok første fra august. 
Idrætsforeningen søger regeringens kompensationsfond for 850.000 kr. i forbindelse med 
aflysningen af Nørhalne Cup. Man håber selvfølgelig på at få de mange penge; men skulle det 
ikke lykkes; må man søge alternative støttemuligheder, som man ellers har været 
tilbageholdende med. 
Man overvejer en medlemsfest i efteråret, hvor deltagerne – som noget nyt – skal betale for at 
deltage. Dette i solidaritet med andre idrætsforeninger. 
Der planlægges stadig den årlige fodboldskole og Nørhalne Byløb m.m. 
 
Orla fortæller, at vi slutter med en kassebeholdning på 28.500,- kr. 
 
På skolen arbejdes der – ud over Corona – på det kommende byggeri ved børnehaven. Der er 
afsat 6.8 mill. til rent byggeri; hvilket man selvfølgelig er glade for, da der jo oftest kommer 
nogle ekstraordinære udgifter til. 
 
Ad. 4.: Der var også en snak om Inges note om bøllestreger; men Orla og Finn mente ikke det 
var graverende, så man valgte at se tiden an. Men det er selvfølgelig vigtigt, at alle er 
opmærksomme på, hvad der sker i vores by. Bl.a. har Finn gjort politiet opmærksom på, at 
man skal om bag skolen og kigge, og ikke bare køre forbi på Bygaden. 
 
Ad. 5.: Ruterne blev kort omtalt. Tina Viuff tager fortsat Engvej og Peter Bonderup tager 
Ryetvej, Skråvej og Sulstedvej 
  
Ad. 6.: Man valgte at se tiden an og vurdere behovet for en kalender for efteråret. Da det 
sikkert bliver en reduceret kalender, valgte man, at nøjes med en kalender for årets sidste 4 
måneder. Deadline for kalenderen bliver derfor identisk med næste mødedag. 
Datoer for kalenderen: 
 Deadline:  Mandag den 17. august 
 Korrektur:   Lørdag den 22.- mandag den 24. august 
 Sendes til trykning: Tirsdag den 25. august. 
 Omdeling fra: Fredag den 28. august 
 
Ad. 7.: Næste møde: Mandag den 17. august i forsamlingshuset. 
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Lokal landdistriktspulje 2020 er fordelt til Rideklubben og flis på Nørhalne Stien. 
Madpakkehus på Nørhalne Stien er færdigt, finansieret af lokale landdistriktsmidler og opført af 
Rudolf, Orla og Jørgen. Vi mangler lige et par bord-bænke sæt, som vi ikke fik med i budgettet. Mon 
ikke vi finder penge til dem? – Desværre har der været en lidt for vild fest med unge mennesker den 
første aften, huset var færdigt, fredag den 8. maj. – Jeg synes vi skal komme på forkant med 
bøllestreger i Nørhalne. Vi vil ikke finde os i, at bøller ødelægger det, frivillige bygger op til gavn for 
byens borgere! Nu skal vi planlægge indvielse af madpakkehuset. – Har også hørt, at der er sket 
ødelæggelser ved  Rideklubben? 
Nørhalne Tårnet har stadig ikke fået en placering, men der arbejdes hårdt på sagen. 
LUP-møde i Nørhalne 2020 blev aflyst. Vi blev bedt om at aflevere status på LUP den 1. maj 2020. Det 
er sket og kopi er udsendt til alle. Vi håber der kan afholdes borgermøde om Nørhalnes udvikling på 
et senere tidspunkt? 
Biersted-Nørhalne Lokalhistoriske Forening er lukket ned p.g.a. Corona-krisen. 
Inge Pedersen 
  
 
 
Angående drenge-streger, så har vi desværre flere tilføjelser til listen. Vi fik for to 
uger siden knust et vindue til vores klubhus, uden at noget er stjålet heldigvis. “Kun” 
drengestreger, hvor de bryder ind og holder fest.  
Dette er 3. Gang vores klub bliver udsat for hærværk i år. De andre episoder har 
frivillige hænder fra lokalsamfundet hjulpet os med at reparere. Men pengene til et 
nyt vindue er der ikke. 
 
Vh Ida/formand  
Nørhalne Rideklub 
 
 
 
 


