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        Nørhalne Samarbejdet  

Referat 
 

Møde i Nørhalne Samarbejdet  
tirsdag 3. marts 2020 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.  

 
Deltagere: 

En eller to deltager fra hver forening:  
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne. Claus Svendsen 
IFN´s Kunstvenner: Trine Schultz(afbud) 
Nørhalne Vandværk: 
God Leg og Læring/Skolen: Finn (afbud) 
Nørhalne Antenneforening: Ulf Jessen 
Nørhalne Borgerforening: Peter Bonderup 
Lokalhistorisk forening, Nørhalne: Inge P. 
Nørhalne Rideklub: (afbud) 
Menighedsrådet, Nørhalne: Jens 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) (opfølgning)(Claus m.fl.) 
5. Feedback fra nye borgere (Inge m.fl.) 
6. Koordinering af hjemmesider og Facebooksider. (Kurt, Trine) 
7. Puljer 2020 og ansøgninger til Landdistriktstilskud (Inge) (Bilag side 5) 
8. Ansøgninger til Nørhalne Lokale Landdistriktspulje (Bilag side 6) 
9. Lokale kulturstop i Nørhalne (orientering, Inge) (bilag side 8) 
10. Kort orientering om Tour de Jammerbugt (Claus, Kurt) 
11. Gennemgang uddeling af Nørhalne Kalenderen. (Bilag side 7) 
12. Regnskab for Nørhalne Samarbejdet (Bilag side 9 og 10) 
13. Forberedelse af LUP-møde den 19. marts. 
14. Næste Møde 
15. Eventuelt 
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Ad. 1.: Claus  

Ad. 2.: Godkendt 

Ad. 3.: Borgerforeningen har holdt generalforsamling, og sandsynligvis fortsætter Torben 
Hillebrandt som formand. Efter renovering osv. var der et underskud på regnskabet på 
120.000 kr.; men foreningen har alligevel et samlet overskud. Udlejning af forsamlingshuset 
går rigtig godt – det skyldes bl.a., at man nu kan booke huset på internettet via Nuento. 
Udvidelse af parkeringspladsen bliver måske næste fokuspunkt. 
Der er ikke længere reduceret udlejningsforpris i forsamlingshuset for foreningens 
medlemmer. 
Medlemmer kan stadig låne service, gamle borde stole mm, så længe ”lager haves” 
 
Menighedsrådet har afholdt forskellige arrangementer, bl.a. salmestafet og Gasolin-
gudstjeneste. Der har været rigtig fin tilslutning til arrangementerne, og der var f.eks. 130 der 
deltog i Gasolin-gudstjenesten. 
Desuden er der morgensang kl. 9 første fredag i måneden og sognekor. Sognekoret fortsætter 
længere tid i år end tidligere år, da de bl.a. skal deltage i et arrangement, hvor den 4. maj 
markeres. 
Biersted Kirkes sognepræst, Sofie G. Winkel, har tre måneders studieorlov; men kommer 
tilbage til opstart af konfirmandholdene i efteråret. 
Der skal ansættes ny præst på Gjøl. P.t. er dennes stilling delt med 60% på Gjøl og 40% i 
Biersted. Menighedsrådene har søgt stiftet om oprettelse af et TOSOGNSPASTORAT, hvori 
der så er to fuldtidsansatte præster, der deler opgaverne. Der vil fortsat være to selvstændige 
sogne med hver sit menighedsråd.  
Der er orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet den 12. maj, og valg til 
menighedsrådet den 15. september, hvor valgproceduren vil være ny – noget lignende valg på 
generalforsamlinger. 
 
Antenneforeningen har generalforsamling den 10. marts, hvor der ikke er noget specielt på 
dagsordenen. 
 
IFN har holdt generalforsamling. Her var der lidt udskiftning i bestyrelsen, idet Ingrid 
Svendsen havde valgt at række sig som kasserer. Til afløsning blev valgt to nye medlemmer 
som kasserere. 
Der har været afholdt workshop, hvor særligt to ønsker var fremtrædende: En ny hal (½ hal) 
og en kunststofbane. Der er tilsyneladende lige stor opbakning til begge ønsker; men kun det 
ene vil kunne gennemføres….. DGI er tilknyttet som rådgivere til den videre udvikling af 
IFN. 
Bestyrelsen har også fokus på kontakt til borgerne. Det husstandsomdelte hæfte om IFN, som 
hidtil er omdelt årligt, er nedlagt, da man havde indtryk af, at kun få læste det. Et 
reklamebureau er kontaktet for at finde nye veje til orientering til borgerne om 
idrætsforeningen. 
Nørhalne Cuppen går godt. Der er igen mage tilmeldinger – og man håber selvfølgelig, at 
situationen omkring Corona-virus er afklaret, inden cuppen skal afvikles 21.-23. maj. 
Der er fortsat fokus på at bruge mindst muligt plastik-service; selvom det er bekosteligt. 
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Dana-cup i Hjørring var sidste år udsat for en madforgiftning, og IFN har fokus på, at noget 
lignende ikke sker under Nørhalne Cuppen. 
 
Lokalhistorisk Forening har også haft generalforsamling. Man har stadig fokus på at arkivere 
elektronisk. 
Der har været afholdt temauge om Biersted, og der er udgivet 3 bøger om lokalområdet: 2 i 
Biersted og 1 i Nørhalne. 
Der er et stort ønske om, at flere medlemmer stiller op til valg i bestyrelsen. Dette år blev Ole 
Rix Jensen, Nørhalne, valgt til suppleant. 
Næste arrangement er den 30. marts med titlen ”Fra planteskole til Nikolajs Have”, som 
holdes på Nørhalne Skole. 
Foreningen vil for fremtiden synliggøre sig mere via internettet. 
 
IFN´s Kunstvenner holder medhjælperfest på lørdag den 7. marts.  
Nørhalne Viser Kunst var endnu en gang en stor succes, hvor samarbejdet med 
idrætsforeningen og de mange frivillige er uvurderligt. 
På den nyligt afholdte generalforsamling var der genvalg til alle i bestyrelsen. 
 
Brugsen holder medlemsmøde den 16. marts, hvor ”walker” Heidi Møller vil underholde. 
 
Ad. 4.: Claus følger op på punktet. 
 
Ad. 5.: Punktet kommer med under LUP 
 
Ad. 6.: Udsættes til næste møde 
 
Ad 7 og 8.: Godkendt 
 
Ad. 9.: Inge gennemgik bilaget. 
 
Ad. 10.: Kurt fortalte kort om status indtil videre for Tour de Jammerbugt bl.a., at sidste og 8. 
etape går gennem Nørhalne den 2. september.  

Ad. 11.: Rettelser og tilføjelser af ruter tages på næste møde, da tidsplan for efterårets 
kalender i forvejen skal på mødet. 

Ad. 12.: Regnskab for Nørhalne Samarbejdet blev gennemgået og godkendt. 

Ad. 13.: Inge gennemgik hvilke fokuspunkter, der var fremført på forrige LUP-møde, og 
hvordan status er i dag.  
Man blev enige om, at gøre meget for at få flest mulige borgere til at deltage, bl.a. med flyers, 
plakater og fortæringen skal være ost og rødvin. 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 

Landdistriktstilskud 2018 og 2019 
 
Det lokale landstriktstilskud for 2018 og 2019  på i alt 20.000 kr. er nu forbrugt: 
Rideklubben indkøb af grej til deltagelse i Nørhalne Marked          790,- kr. 
Madpakkehus på Nørhalne Stien                                                          13.300,- kr. 
Renovering af ”Trekanten” ved indkørsel fra Biersted                       5.910,- kr. 
  
Nyt tilskud for 2020 på 10.000 kr. er på vej! 
  
Alle i landdistriktsområde Nørhalne kan søge ind på de 10.000 kr. til en god ide, der skal komme alle 
borgere i området til gode. 
  
Der er 1. ansøgningsfrist den 21. februar 2020. 
  
Ansøgning sendes til Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet, Inge Pedersen, Bøgevej 6 
Nørhalne pr. brev eller pr. 
mail: inge-p@mail.dk. 
  
Inge Pedersen, Morten Larsen og Derek Damgaard, der er valgt som henholdsvis medlem og 
suppleanter til Landdistriktsrådet, afgiver indstilling til fordeling af de 10.000 kr. til endelig beslutning 
i Nørhalne Samarbejdet. 
De første ansøgninger forventes behandlet på Nørhalne Samarbejdets møde den 3. marts 2020. 
Svar gives hurtigst muligt derefter. 
  
Den 16. januar 2020. 
Mvh. Inge Pedersen. 
  
  
Sendt til: 
*Alle i Nørhalne Samarbejdet v/Kurt Kristensen. 
*Derek Damgaard og Morten Larsen. 
*Orla Stenkær. 
  
... 
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Puljer – 2020 - til at søge penge til projekter i dit lokalsamfund. 
 

Anlægsprojekter i dit lokalsamfund. 
Kan søges af foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk, der har et offentligt formål, 
og som er hjemmehørende i Jammerbugt kommune. 
Projekterne skal minimum have et samlet budget på 500.000,- kr. 
Ansøger skal have skaffet 10% af den samlede projektsum. 
Læs mere på www.Jammerbugt.dk. 
 

Projekter i dit lokalsamfund (KFL-udvalget). 
Kan søges af alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk, hjemmehørende i 
Jammerbugt kommune. 
Jammerbugt kommune efterlyser spændende projekter , som kan være med til at gøre kommunen til 
et endnu mere attraktivt sted at bo. 
Der lægges vægt på lokalt engagement, der er bredt forankret i lokalsamfundet og bidrager til at 
styrke sammenholdet og engagerer borgerne lokalt. 
Læs mere på www.Jammerbugt.dk. 
 

Nørhalne landdistriktspulje (10.000 kr. i 2020). 
Er i 2020 på 10.000,- kr. Den er startet i budget 2007. 
Alle i landdistriktsområde Nørhalne kan søge til en god ide, der skal komme alle borgere i området til 
gode. 
Ansøgning sendes til Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet, Inge Pedersen, inge-p@mail.dk. 
Sammen med 2 suppleanter, Derek Damgaard og Morten Larsen vurderes ansøgningerne og 
indstilles til Nørhalne Samarbejdet, som træffer den endelige beslutning. 
 

Nørhalne - Liv i by og skole-puljen (50.000 kr. i 2020). 
Er i 2020 på 50.000,- kr. Den 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. 
Ansøgninger 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, tlf. 72577454, som træffer administrativ beslutning. 
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21.01.2020 
Inge Pedersen. 
 
 

 

1. Fra Nørhalne Stien                                 1 læs flis til belægning på stien                kr. 8.800,- kr. 
  
Jeg har drøftet prisen med Orla Stenkær og Rudolf Søe Larsen, som vedligeholder Nørhalne 
Stien. Det er ikke muligt at købe flisen billigere. Et læs, som er ca. 40 kbm koster kr. 6000,- og 
hertil kommer transport. Det kan ikke betale sig at købe mindre. Transporten er den samme. 
Jeg har været i forbindelse med Naturstyrelsen, som har store flisdepoter liggende forskellige 
steder, som de kører ud til varmeværker. Har forsøgt at forhandle pris med dem, men den er 
den samme – og desuden kan vi ikke bruge denne flis til Nørhalne Stien, da den er alt for grov 
til at gå på. Jeg vil undersøge, om Jammerbugt kommune kan stå som køber af flisen så vi 
derved kan spare momsen? Hvis det lykkes begynder pengene at passe. 
  

2. Fra Nørhalne Rideklub                          1 pælebor                                                    kr. 1.550,- kr. 
                                                                  1 buskrydder                                               kr. 1.050,- kr. 

I alt                                                                        2.600,- kr. 
  

Redskaberne er til brug ved opsættelse af nyt hegn omkring ridebanen. Hegnet er så dårligt, 
at det ikke kan repareres mere og det er nødvendigt med hegn for at afvikle stævner. 
Arbejdet udføres af frivillige. 
  
  
Jeg foreslår, at vi giver Nørhalne Rideklub 2.600,- kr. og resten 7.400,- kr. til Nørhalne Stien. 

           mvh 

          Inge 
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Omdeling af 
Nørhalnekalenderen  

Område Antal Navn 
I 

alt Flueben 
Bakmøllevej 42 Kurt   
Kornblomstvej 15 Kurt   
Vadumvej 66 Kurt 123  
Konvalvej 15 Claus   
Parallelvej 22 Claus   
Sandagervej 50 Claus   
Østmarken  11 Claus 98  
Engvej 44 Tina Viuff 44  
Nordkærvej 12 Henriette 12  
Gartnervænget 30 Jens Lassen 30  
Birkevej 20 Jens Ole   
Bygaden  26 Jens Ole   
Lindevej 8 Jens Ole   
Poppelvej 10 Jens Ole 64  
Ryetvej 2 Karina   
Skråvej 4 Karina   
Sulstedvej 9 Karina 15  
Hedevej 14 Morten   
Holtebakkevej 9 Morten   
Husmandsvej 12 Morten   
Østergårdsvej 3 Morten 38  
Gustav Zimmersvej 100 Niels Ole N.   
Nikolajs Have 30 Niels Ole N. 130  
Kløvermarken 13 Torben   
Kærvangen  32 Torben   
Valmuemarken 12 Torben   
Vestmarken 12 Torben 69  
Nørhalnevej 4 Trine   
Skaggårdsvej 7 Trine 11  
Bøgevej 19 Ulf   
Egevej 5 Ulf   
Glentevej 38 Ulf   
Pilgårdsvej 6 Ulf   
Bøgesvinget 9 Ulf 77  
     
I alt 711  711  
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Oversigt over gratis seværdigheder og forlystelser i Nørhalne – oplyst til Jammerbugt kommune 
27.02.2020. 
 

1. Nørhalne Stien – fra Vadumvej over Sulstedvej til G. Zimmersvej. Udført af frivillige ildsjæle. 
2. Tingstedet – kunst i krydset – hjørnet af Bakmøllevej og Bygaden – ved Nørhalne 

Forsamlingshus. Udført af frivillige ildsjæle. 
3. Gavlmaleri, udført af Pia Viborg – gavlen ved busstoppestedet overfor Dagli Brugsen. 

Forberedelse udført af frivillige ildsjæle. 
4. Rododendron-hjørnet, ved indkørsel til Nørhalne fra Biersted. Udført af frivillige ildsjæle. 
5. 3 granit paddehatte, udført af nu afdøde Søren Marinus Jensen, ved Nørhalne Hallen. 
6. Jernskulptur med sportssymboler, udført af Martin Mølgaard, ved Nørhalne Hallen. 
7. Vandkunst, udført af Peter Lange i anledning af IFN`s 100 års jubilæum, i Nørhalne Hallens 

forhal. 
8. Fontæne, kæmpe sten med rislende vand i Bygaden ved Sognegården. 
9. Legeplads og multibane ved Nørhalne skole. Udført af frivillige ildsjæle. 
10. Legeplads ved Nørhalne Hallen. Udført af frivillige ildsjæle. 
11. Nørhalne Viser Kunst. 
12. Nørhalne Cup. 
13. Opførelse af madpakkehus på Nørhalne Stien sker i forår 2020. Udføres af frivillige ildsjæle. 
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