Nørhalne Samarbejdet 8. December 2016
Hvad sker der i foreningerne og aktivitetsgrupperne netop nu.
Nørhalne Rideklub. Der tales meget om renoveringen af banerne, men der sker ikke så meget lige
nu. Man vil søge om midler ved landdistriktsrådet. Midler fra landdistriktsrådet skal normalt gå til
projekter, der er til gavn for hele lokalsamfundet. Så ansøgningerne skal være korrekt udført.
Nørhalne Antenneforeningen: Foreningen gør meget for at sikre de bedste forbindelser. Man vil
udvide nettet til Gegaspeed, dvs sige meget høje internethastigheder. Fremtiden stiller høje krav
til netværket.
God leg og læring: Efter succesen med Nørhalne Aktivitets Plads arbejdes der videre med
multibane projektet.
Kunst i Krydset: Projektet er færdigt – mangler blot at få plantet 2 hvide Himaleja birk. Indvielsen
er sat til 17. december. Budgettet var på 80.000kr. 50.000 fra kommunen, 20.000 fra Ifn’s
Kunstvenner, og 8.000 fra borgerforeningen. Regnskabet er ikke afsluttet, men det ser fint ud. De
største poster er materialer, men vi har også haft nogle gode sponsorere. De frivillige har ydet en
kæmpe indsats.
Nørhalne Stien er taget i brug. Der vil blive plantet rundt om den nye sø, der er kommet i
forbindelse med byggemodningen af de nye byggegrunde i Nicolais Have.
Lokalhistorisk foreningen for Biersted og Nørhalne dækker hele sognet. Man søger en ny
repræsentant fra Nørhalne.
Bosætningsgruppen er snart klar med en film om Nørhalne på facebook.
Borgerforeningen: Banko og loppemarkedet skæpper godt i foreningens kasse. Der har ikke været
julelys i Bygaden i år på grund af slidt og defekt materiale, man kunne ikke nå at skaffe nyt inden
jul. Men det kommer til næste jul. Arrangementer: 70 deltagere til ølsmagning. 25 deltager til
borgermøde om 12 nye lejeboliger i Nicolais have, der er 20 skrevet på vente liste til boligerne. På
mødet deltog Nybolig, Nørresundby boligselskab og Poul Østergaard. Huskompagniet vil måske
bygge 1 eller 2 huse på Bøgeparken. Borgerforeningen holder generalforsamling den 14. februar
og gule ærter for Nørhalne/Biersted pensionistforening den 5. marts.
IFN holder det traditionelle Nørhalne VVS cup i Julen. Sidst i december starter vi med at grave ud
til de nye tilbygninger. Der kommer en løsning, så den normale indgang kan benyttes til Nørhalne
viser kunst.
Menighedsrådet. Der er fundet et nyt menighedsråd. Byggeriet af ny præstegård er projekteret og
starter til foråret og forventes færdigt til Nytår.

