
Nørhalne Samarbejdet. 6 oktober 2016 
Hvad sker der i foreningerne netop nu. 
 
Kunst i Krydset. Inge P 

Det går rigtig fint. Fundamentet blev støbt før sommerferien. Nu er opbygningen af diget godt igang. 

Der er 4 dygtige og engagerede frivillige, med Poul Hansen i spidsen, i et godt team, De har arbejdet i ni hele dage og 

er snart halvfærdig med diget. Indsamlingen af sten er gået over forventning. Når diget er færdigt, skal der lægges 

piksten. Bænkene er ved at blive støbt i beton. Den nuværende flagstang er for kort, den skal skiftes. Vi mangler at 

løse opgaven med at skaffe nogle kæmpe sten til den vestlige del. Økonomien ser fin ud. 

 

Sti projektet. Inge P 

Stierne er færdige, belægningen i skovene forbliver flis, som skal vedligeholdes årligt. På markvejene ønsker vi 

belægning af grus og stenmel. Der er bevilget 100.000 fra fonde, som først bliver udløst når vi har samlet hele 

beløbet. Ved at ændre på projektet, håber vi på velvilje fra kommunen. Vi har brugt 10.000 kr. fra Jutlander Bank og 

2 gange 3000 kr. fra landsby-fonden. Der er et godt samarbejde med lodsejeren, der er ved at lave en sø til 

regnvandsopsamling i området. 

 

Lokal historisk. Inge P 

Der har været foredrag om heste med H.C. i Biersted. Til marts kommer der foredrag med Kirsten Jensen på 

Nørhalne Skole 

 

Nørhalne Antenneforening.  

Antenneforeningen går snart i gang med kabellægning til 32 grunde i den nye udstykning, Nicolais Have. 

 

Nørhalne Borgerforening. 

Nørresundby boligselskab er interesseret i at bygge 12 lejeboliger i Nørhalne. Borgerforeningen skal undersøge 

interessen eventuelt ved et folkemøde i Forsamlingshuset. Der skal laves en venteliste. 

Der har været 118 til borgerforeningens banko. Der er arrangeret øl-smagning sammen med Dagli’Brugesen den 27. 

oktober i forsamlingshuset. Bestyrelsen indhenter tilbud på nyt tag, loft og isolering i forbindelse med genetablering 

af trækbånd.  

 

God Leg og Læring. 

Arbejder med projektering af multibanen og beskrivelse af underlaget. Banen der bliver 13x27 meter skal have 

belysning og der skal være muligheder for at spille bl.a. basketball, fodboldbold og hockey. Prisen bliver ca. 250.000 

kr. Der skal søges fonde og laves aktiviteter for at skaffe penge. Mulitbaneprojektet er 3. step i den overordnede 

plan. 1. step var klatrestativ og 2. step var renovering af skolegården. 

 

IFN’s Kunstvenner. 

Torsdag den 13. var der fernisering på førstesalen i klubhuset med spændende værker af Antiokia Eriksen. 

Kunstvennerne har arrangeret udflugt til Kunsten med rundvisning i de nyrenoverede bygninger, der var god 

tilslutning. Forberedelserne til Nørhalne Viser Kunst den 2. til 5. februar 2017 er i fuld gang. 

 

Menighedsrådet. 

Der er menighedsvalg den 8/11. Der bliver ikke Valg, man har fundet alle kandidater til det nye råd. Rådet består af 8 

personer plus præsten, der er 2 fra Nørhalne og 3 nye fra Biersted. Der er lavet tegninger til den nye præstebolig 

med kontor og konfirmandstue mv. Det bliver 700 m2 og koster 12 mill.kr. Det nye byggeri skal ligge i 

præstegårdshaven. De gamle bygninger bliver stående indtil det nye er færdigt. Den 11. oktober er der koncert med 

Ester Brohus i Kirken. 

 

IFN. 

Vinteraktiviteterne er i fuld gang med bl.a. petanque og kortspil. Hal-byggeriet er sat lidt på pause på grund af 

ændrede regler for brandsikring og nye beregninger af konstruktionen. 

 



Bosætningsgruppen. 

Der er gang i en velkomstfolder og facebook.com/Nørhalne-by-og-liv er kørende. Man undersøger muligheden for at 

få tilflyttere til at deltage med egne oplevelser i borger-rekrutteringen. 

 

Rideklubben. 

Klubben søger midler til renovering af baner og bygninger. Klubbens medlemmerne skal selv gøre en indsats og gå i 

gang med vedligeholdelsen inden man kan forvente at få offentlig støtte. 

 

Skolen. 

Finn Bonde orienterede om den nye ejendomsdrift af skolen. 

Skolen har fået midler til forskellige projekter bl.a. laver 3. klasse Halloween arrangement og natur og teknik har 

lavet forskellige projekter. Der er overvejelser om gavlmaleri-projekt sammen med IFN’s kunstvenner. Skolen har 

182 elever med 2 børnehave klasser. 

 

Referat. 18. oktober 2016 

Bent Saabye 

 

 

 
 


