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        Nørhalne Samarbejdet 

Referat 
 

Møde i Nørhalne Samarbejdet  
tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.  

 
Deltagere: 

En eller to deltager fra hver forening:  
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne. Ingrid, Claus 
IFN´s Kunstvenner: Trine 
Nørhalne Vandværk: 
God Leg og Læring/Skolen: Henriette, Camilla 
Nørhalne Antenneforening: Ulf 
Nørhalne Borgerforening: Peter Bonderup 
Lokalhistorisk forening, Nørhalne: Inge 
Nørhalne Rideklub: Vibeke, Nikoline 
Menighedsrådet, Nørhalne: Niels Ole 
Dagli’ Brugsen: Morten 
Bosætningsgruppen:  
Sekretær: Kurt 
Regnskab: Orla 
  
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Gennemgang af referat. 
3. Bordet rundt, hvad sker der i foreningerne og udvalgene pt. 
4. Nørhalne Marked 2019 (Bilag 1) (Orla) 
5. Sultanen fra Ali Babas Karavane til Nørhalne? (Inge) 
6. Nørhalne Tårnet (Inge og Niels Ole) 
7. Ny plan for nye borgere (Velkomstgave) (Morten) 
8. Tilbagemelding på LUP (Bilag 2) og (Bilag 3)(Inge) 
9. Tour de Jammerbugt (Inge, Claus og Kurt) 
10. Orientering om ”asfaltering” af torvet i Nørhalne (Inge) 
11. Nørhalne Kalenderen (Kurt) 
12. Næste Møde 
13. Eventuelt 
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Ad 1.: Claus Svendsen 
 
Ad 2.: Referatet godkendt 
 
Ad 3.: God Leg og Læring fortalte, at der er lidt problemer med huller i multibanen; men det kan 
løses. 
Desværre kan foreningen ikke stille mandskab til Nørhalne Marked. 
Gode ideer til fremtidige aktiviteter modtages gerne! 
 
Menighedsrådet: Fra 2022 er der konfirmation om lørdagen i stedet for om søndagen. Et ønske fra 
forældre. 
 
I rideklubben er der kommet ny bestyrelse. Den nye bestyrelse har et stort ønske om at være en 
større del af lokalsamfundet og man vil gerne afholde flere stævner. 
Der er store mangler på baner og dommertårn – i det hele taget er der mange ting, som er i forfald. 
Rideklubben har bl.a. ønsker om multibaner, som kan bruges af andre – men der blev gjort 
opmærksom på, at det er vigtigt, at man ikke overlapper ting, som i forvejen eksisterer i byen. Det er 
man fra rideklubben opmærksomme på. 
Mange medlemmer kommer langvejs fra. Det kan bl.a. skyldes, at det er billigt at være medlem i 
NØRK, og da det er en betingelse, at man er medlem af en forening for at kunne arrangere stævner, 
har nogle – måske – valgt Nørhalne Rideklub. 
Der blev fra Nørhalne Samarbejdet givet udtryk for velvilje til at hjælpe klubben med råd og 
vejledning; men også gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at der udarbejdes en oversigt over 
fremtidige initiativer og arbejdsopgaver, så andre end bestyrelsen kan inddrages i renovering og 
vedligeholdelse af anlægget.    
 
IFN har holdt 100-års fødselsdag med deltagelse af 450 gæster til receptionen.  
Forårsaktiviteterne er startet og Nørhalne Cup med deltagelse af 544 hold står for døren. 
Salget af jubilæumsbogen er i fuld gang. 
 
Dagli’ Brugsen har fået nyt bake-off inventar med delvis selvbetjening, og tips og lotto og kassen er 
flyttet. 
Brugsen har bestilt mange varer hjem i forbindelse med Nørhalne Cup. 
Spis Sammen arrangementerne fortsætter. Der afholdes to i efteråret og to i foråret. Der har været 
100 deltagere hver gang; men man vil gerne se flere unge mennesker/familier til arrangementerne. 
 
Borgerforening og Forsamlingshus er fælles om Sankt Hans arrangement på ridebanen. 
Forsamlingshuset har fået 520.000 kr. til energirenovering af salen. Det betyder bl.a., at der opsættes 
nyt ventilationsanlæg. Anlægget forventes at koste mere end det bevilligede beløb, så 
Forsamlingshuset skal selv finansiere ca. 100.000 kr. I forbindelse med arbejdet er huset lukket for 
booking fra den 16. september 2019.  
Der er ansat ny udlejer fra 1. juni. 
Koncerten med Allan Olsen blev meget hurtigt udsolgt – så vidt vides, er der ikke borgere fra 
Nørhalne, som nåede at få billetter….. 
Bussen, som hidtil har vendt og ventet i Nørhalne, skal fremover vende ved flyvestationen. Det er vi 
kede af; men kan ikke gøre noget for at få ændret planen. 
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Skolen er i gang med planlægningen af næste skoleår, og man kan allerede se, at pr. 1. oktober er der 
ikke plads nok i børnehaven. Der arbejdes på en løsning. 
Der er mangel på faglokaler bl.a. til faget håndarbejde og design. 
Der er stadig trafikale problemer – særligt om morgenen ved børnehaven. 
Det er vigtigt med en langsigtet planlægning, for skolen får i løbet af få år over 200 elever, så der skal 
bygges til. Også her arbejdes der på en plan – og planen går ikke ud på en tilbygning bestående af 
pavilloner. 
4. kl. skal igen deltage i ”Kend dit land”. Man deltager – og deler udgifter til bus – med Biersted Skole. 
 
Antenneforeningen deltager i Nørhalne Marked og You See deltager sammen med foreningen. 
 
IFN’s kunstvenner har i øjeblikket udstilling med Johanne Pallisgård, og ellers holder man pause til 
efter sommerferien. Dog deltager man i Nørhalne Marked. 
 
Lokalhistorisk Forening fortalte, at årets tema til Nørhalne Marked er ”Mejeridrift”. 
Der arbejdes stadig med at konvertere materiale til programmet ”Arkibas”. 
Kontingentet er hævet til 50 kr. pr person om året. 
 
Ad 4.: Orla gennemgik overslaget (Bilag) 

Ad 5.: Inge fortalte om ideen, hvor Carsten Højen optræder som Ali Baba. Tidsmæssigt kan 
det ikke nås i år; men ideen tages op til næste års marked. 

Ad 6.: Inge havde fået en flot tegning, som Rikke Sejling havde lavet, og der blev fremlagt forskellige 
tiltag og forslag til, hvordan man kunne komme op i en højde, som et Nørhalne Tårn vil være; men 
forslagene har vist sig at være for kostbare. 
I stedet vil der være oplæg til tårnet på Nørhalne Marked, hvor folk kan komme med input. 
Det er vigtigt, at det bliver gjort klart, hvad tårnet skal bruges til og hvor det skal placeres. 
 
Ad 7.: Vi prøver at høre, hvad andre byer gør. 
Morten kontakter Gjøl og Kurt kontakter Vrå. 
 
Ad. 8.: Inge har fremsendt skemaet (bilag), hvor det nye er tilføjet med fremhævet skrift. 
Det blev anført, at Nørhalne Samarbejdet skal prøve at samle flere ideer til byens fremtidige 
udvikling. 
Der kommer borgermøder i lokalsamfundene, hvor alle kan komme med ideer og visioner, og her er 
det vigtigt, at vi i Nørhalne Samarbejdet er forberedte. 
 
Inge har sendt denne redegørelse, så det burde være tydelig, hvilke betingelser der er for at ansøge:  
(Jeg vedhæfter det også som bilag) 

Lokal landdistriktspulje er på 10.000,- kr. i 2019.  
Puljen er startet i budget 2007. 
Hertil kommer uforbrugte midler fra 2018 på kr. 10.000,- - i alt til rådighed kr. 20.000,- 
Pr. 1. maj 2019 var der én ansøgning, som har fået bevilget kr. 2.500,- 
Ny ansøgningsfrist er 1. september 2019. Svar på ansøgning gives hurtig efter ansøgningsfrist. 
Ansøgning med angivelse af formål og budget sendes til Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet, 
Inge Pedersen – inge-p@mail.dk.  
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Morten Larsen, Derek Damgaard og Inge Pedersen indstiller til Nørhalne Samarbejdet, som træffer 
endelig beslutning hurtigt efter ansøgningsfristens udløb. 
Projekter, der kommer alle til gode, kan søge. 
 

Liv i by og skole-puljen er på 50.000,- kr. i 2019. 
Puljen er startet i budget 2015. 
Kan anvendes til 
*Markedsføring som fx hjemmeside, foldere, annoncer etc. 
*Forplejning og møder. 
*Aktiviteter og events, som sigter mod yderligere bosætning. 
Ansøgning skal være i overensstemmelse med lokalsamfundets udviklingsplan, ligesom der skal søges 
en kobling med skolen. 
Ansøger skal dokumentere, at udgifterne er afholdt, med bilag og bankkontoudskrift, som viser, at 
betalingen er foretaget. Jammerbugt kommune kan også foretage betalingen til leverandøren. 
Bevillingen skal anvendes i budgetåret. 
Ansøgning sendes til livibyogskole@jammerbugt.dk. Evt. spørgsmål til Lars Haagensen, som træffer 
administrativ beslutning. 
 
 
 
 
 
Ad. 9.: Der blev orienteret om Tour de Jammerbugt, hvor første etape er afviklet. Udvalget (Claus, 
Inge og Kurt) arbejder videre – primært omkring afslutningen af 7. etape, som har mål i Nørhalne. 
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Ad. 10.: Torvet ved sognegården bliver asfalteret, da belægningsstenene smuldrer. Inge har påpeget, 
at båndene med brosten skal bevares. 
Ad. 11.: Kurt har prøvet forskellige nye tiltag til kalenderen; men er endt med, at alt bliver som 
hidtil…. 
Der skal justeres på, hvem der omdeler på hvilke veje, og Bøgesvinget med 9 adresser skal tilføjes 
Ulf’s rute. 
Datoer for efterårskalenderen 2019: 
Deadline: torsdag den 6. juni 
Rundsending til godkendelse: Onsdag den 12. juni 
Sendes til trykning: Fredag den 14. juni 
Klar til omdeling: Torsdag den 20. juni 
 
Ad. 12.: Næste møde den 11. september kl. 19 hos IFN. 
 
Ad. 13.: Rideklubben vil gerne deltage i Nørhalne Marked – måske med kæpheste. 
 
 
 
 

Overslag Nørhalne Marked 2019 (Bilag 1) 
 

Udgifter Pris  Indtægter Pris 
Menne (A3 reklame, skilt) 3.100 Sponsorkr. 14.000 
Flyers tryk (Kronjylland) 0 Billet salg fest 120*175 21.000 
Forsamlingshus 0 Fodboldtilmeldinger 600 
Mad 18.000 Indtjening pladsen      14.000 
DJ 4.000 Indtjening festen      15.000 
Hoppeborg(e) leje 3.000      64.600 
Telt leje 0   
Leje af aktiviteter 1.800   
Beslag til fodboldskilt 150   
Køkkenhjælp 1.200   
Barfolk                       0       
Fadølsanlæg         9.440     
T-shirts (nye) 0   
Vin, øl mv. indkøb 
brugsen 10.000     
Gaver til fodbold 1.200     
Evalueringsmøde mad  800    

  52.690  Udgifter 52.690 
  Indtægter  64.600 
               
  Bundlinje   + 11.910 
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(Bilag 2) 

Skema til tilbagemeldninger på lokale 
udviklingsplaner.  
 
Lokalområde: NØRHALNE 
 
Om byen: Os, der bor i Nørhalne, behøver ikke lægge karrierelivet på hylden. 
Faktisk har vi kun 9 minutter til Limfjordstunnellen og 15 minutter til Limfjordsbroen – 
altså meget tæt på Aalborg! Der er 6 minutter til motorvejen, som peger mod nord og 
syd i Danmark. Og så er der 13 minutter til Aalborg Lufthavn. 
Der er god gang i nybyggeri i Nørhalne med udstykning af grunde til opførelse af 
ejerboliger og lejeboliger. 
Det gør Nørhalne til en oplagt bosætningsby, beliggende tær på hav, fjord, skov og 
mose. 
Her er basale servicetilbud som fin dagligvarebutik og håndværksvirksomheder, et 
meget aktivt foreningsliv, velfungerende god skole og børnepasningsmuligheder 
samt flotte idrætsfaciliteter. En aktiv borgerforening, forsamlingshus og sognegaard. 
I hovedbyen, Aabybro, er der svømmehal, golfbane og fine indkøbsmuligheder. 
Befolkningstallet i Nørhalne-området er nu ca. 1.636 indbyggere, hvor 21% er ældre 
over 60 år og 24% er børn/unge under 16 år. Tilflytningen har i 2017 været på 11%, 
og fraflytningen på 9% af befolkningen 
 
 
Vores vision:  
Vi vil fremme bosætningen ved til stadighed at sikre/udvikle grunde og boliger efter 
behov. 
Så vil vi arbejde for, at lokalsamfundet, Nørhalne og omegn, er/udvikler sig til at være 
et ”landsby-mekka for børnefamilier” og samtidig tilbyde det gode liv for seniorer. 
Vi vil bevare den gode ånd i Nørhalne med fællesskab, sammenhold og social 
kapital. 
Vi vil have flere grønne områder og bedre forbindelser ud i naturen i form af bl.a. 
stiforbindelser. 
Vi vil bevare og udvikle skole og børnepasningsordninger samt etablere/udvikle 
inspirerende legefaciliteter. 
 
 
 
Vores organisering: 
*Inge Pedersen er Nørhalnes landdistriktsrepræsentant. 
*Nørhalne Samarbejdet – paraplyorganisation for Nørhalne. 
*Vi ser LUP`en  i sammenhæng med udviklingsplanen ”Liv i By og Skole” -  som 
fælles indsats for at skabe udvikling i Nørhalne og vi tilstræber, at man i lokalområdet 
koordinerer organiseringen og indsatsen på tværs. 
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Vores Handlinger + kontaktpersoner: 
Handlinger/arbejdsgrupper Kontaktpersoner + 

kontaktoplysninger 
Byggegrunde: Omfatter flere byggegrunde, flere 
lejeboliger, seniorbofællesskab. 

Nørhalne Borgerforening arbejder på at 
få flere lejeboliger. Flere entreprenører 
er i gang med salg/udstykning af nye 
byggegrunde . 
(Poul Østergaard/Brian Østergaard/Tom 
Jacobsen). 

3. April 2019 blev taget 
Spadestik til Bofællesskab 
med 12 boliger og 
Fælleshus på G. 
Zimmersvej i Nørhalne. 

Grønne rekreative områder omfatter: 
Stisystemer/grusgrav til rekreative formål, 
multibane og shelters, hundeskov ved 
vandværket, skovrejsning, grave kreaturtunnel fri 
ved Holtebakkevej. 

En aktivitetsgruppe under Nørhalne 
Samarbejdet er snart helt færdige med 
Nørhalne Stien, fase 1. Vi kan ikke p.t. 
sige, hvornår en aktivitetsgruppe 
arbejder videre med fase 2, hvor nævnte 
ideer indgår. 
Nørhalne Stien, fase 1 er færdig og 
bliver flittigt benyttet af alle aldre. 

Inspirerende legearealer for børn omfatter: ”God 
Leg og Læring” samt primitiv skøjtebane. 

Projekt ”God Leg og Læring” har 
udviklet sig over 3-4 år, og 
aktivitetsgruppen i samarbejde med 
skolen arbejder fortsat videre med nye 
tiltag i projektet. Derek Damgaard er 
kontaktperson. 
Multibane ved Nørhalne skole er 
opført og indviet 22.01.2019. 
Ildsjælene bag God Leg og Læring 
”puster lidt ud” og tænker nye tanker. 

Faciliteter/mødested for unge (8.-9. kl.). Kan evt. etableres i Sognegården? 
Henriette Hjølund Larsen tager initiativ. 
P.t. ingen afklaring. Men der arbejdes 
stadig på ideen. 

Industri, erhvervsgrunde – tæt på motorvejen: 
Omfatter 
kontorfællesskab/iværksættere/væksthus, 
erhvervsklub, rundkørsel ved 
Bakmøllevej/Bygaden/Engvej i stedet for 
omfartsvej. Læste i Nordjyske Stiftstidende i uge 
8/2018, at formand for Teknisk Udvalg, Jens Chr. 
Golding, tænker tanker om etablering af 
erhvervsområde i Nørhalne, tæt på motorvejen. 

P.t. arbejder brugsuddeler Morten 
Nielsen og vuggestueejer Jan Munch 
Abild med erhverv. – Kender ikke 
tidsperspektivet. 
P.t. ingen aftaler indgået i 
erhvervslivet i Nørhalne. Det 
vurderes, at der ikke er stemning for 
det. Måske tages det op på et senere 
tidspunkt, hvis interesse opstår. 
 

Cykelsti til Vadum – evt. kobles på banesti? 
Cykelsti til Vestbjerg? – 10 års vision? 

Nørhalne borgere besøger tennisbane, 
svømmehal m.v. i Vadum og 
samarbejder med Vadum Idrætsforening 
om fodbold. 
Samarbejder også med Vestbjerg 
Idrætsforening med fodbold. - Det er en 
10 års vision, der kræver samarbejde 
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med Aalborg kommune? 
Fjernvarme fra Aabybro Fjernvarmeværk: 
Omfatter også solcelleanlæg. 

Vi ved, at Aabybro Fjernvarmeværk er 
dimensioneret til at koble Nørhalne på, 
men der er ikke den store interesse 
blandt Nørhalne borgere p.t. – Måske en 
10 års vision? 

NU! Landsbyløb/cykelløb. Ligger i IFN regi. Planlægning er i gang. 
Kontaktpersoner: Claus Svendsen og 
Kurt Kristensen. 
Tour de Jammerbugt løber af staben 
maj 2019. Ideen kom fra Nørhalne. 
Jammerbugt kommune har klaret 
planlægningen.  

NU! Parkeringspladser. Der er stor mangel på parkeringspladser 
i Nørhalne i forbindelse med afvikling af 
forskellige arrangementer – på skolen, i 
forsamlingshuset, til Nørhalne Marked, 
til ridestævner, til kunstudstilling, til 
Nørhalne-Cup m.v. 
En aktivitetsgruppe under Nørhalne 
Borgerforening arbejder p.t. med 
projektet. 
Kontaktpersoner: Torben 
Hildebrandt/Inge Pedersen. 
Det er ikke lykkedes at skaffe flere 
midler til P-plads. Nørhalne 
Borgerforening har afsat 50.000 kr. 
Borgerforeningen er indstillet på, at 
der skal etableres en P-plads. Men 
p.t. har Borgerforeningen et andet 
stort projekt, som først skal 
finansieres. P-plads er sat lidt i bero. 

Nyt projekt i Nørhalne er under opstart: Nørhalne 
Tårnet. Ansvarlig er Nørhalne Samarbejdet. 

Nørhalne ligger på en flad mark med 
Hammer Bakker og Biersted Bakke 
som naboer. Nørhalne er ”oppe i 
fulde højder” mentalt på mange 
områder. Nu vil vi virkelig op i 
højden, så vi kan kigge ud over Store 
Vildmose, til Biersted kirke og til 
Hammer Bakker. Nørhalne 
Samarbejdet har nikket ja til ideen, 
som skal præsenteres for borgerne 
på Nørhalne Marked den 15.06.2019. 

Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne. IFN arbejder intenst med afvikling af 
100 års jubilæum med reception 
06.05.2019. I den forbindelse udgives 
en bog om foreningen. 
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Vores kontakter (Andre relevante kontaktoplysninger i lokalområdet): 
Forening+kontaktperson Mail/telefon 
Nørhalne Samarbejdet, Kurt Kristensen Konvalvej17@gmail.com/51507439 
Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne, 
Claus Svendsen 

Formand@ifn.dk/23296207 

IFN`s Kunstvenner, Trine Schultz Schultz.trine@gmail.com/20910106 
Nørhalne Antenneforening,Ulf Jessen uhj@nafnet.dk/40349590 
Nørhalne Vandværk, Jesper Nielsen Lone.jesper@mail.dk/98269330 
Dagli` Brugsen, Morten Kringel 07170@coop.dk/98268303 
God Leg og Læring, Henriette H. Larsen Henriette3pedersen@yahoo.dk/23303646 
Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske 
Forening, Inge Pedersen 

Inge-p@mail.dk/23610047 

Liv i By og Skole, Derek Damgaard Derek.damgaard@gmail.com/28148176 
Bosætningsgruppen, Mette Svendsen csv@privat.dk/20934215 
Nørhalne Sti-gruppen, Inge Pedersen inge-p@mail.dk/23610047 
Gavlmaleri-gruppen,Inge Pedersen  inge-p@mail.dk/23610047 
 
 
(Bilag 3) 
Lokal landdistriktspulje er på 10.000,- kr. i 2019.  
Puljen er startet i budget 2007. 
Hertil kommer uforbrugte midler fra 2018 på kr. 10.000,- - i alt til rådighed kr. 20.000,- 
Pr. 1. maj 2019 var der én ansøgning, som har fået bevilget kr. 2.500,- 
Ny ansøgningsfrist er 1. september 2019. Svar på ansøgning gives hurtig efter ansøgningsfrist. 
Ansøgning med angivelse af formål og budget sendes til Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet, 
Inge Pedersen – inge-p@mail.dk.  
Morten Larsen, Derek Damgaard og Inge Pedersen indstiller til Nørhalne Samarbejdet, som træffer 
endelig beslutning hurtigt efter ansøgningsfristens udløb. 
Projekter, der kommer alle til gode, kan søge. 
 

Liv i by og skole-puljen er på 50.000,- kr. i 2019. 
Puljen er startet i budget 2015. 
Kan anvendes til 
*Markedsføring som fx hjemmeside, foldere, annoncer etc. 
*Forplejning og møder. 
*Aktiviteter og events, som sigter mod yderligere bosætning. 
Ansøgning skal være i overensstemmelse med lokalsamfundets udviklingsplan, ligesom der skal søges 
en kobling med skolen. 
Ansøger skal dokumentere, at udgifterne er afholdt, med bilag og bankkontoudskrift, som viser, at 
betalingen er foretaget. Jammerbugt kommune kan også foretage betalingen til leverandøren. 
Bevillingen skal anvendes i budgetåret. 
Ansøgning sendes til livibyogskole@jammerbugt.dk. Evt. spørgsmål til Lars Haagensen, som træffer 
administrativ beslutning. 


