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        Nørhalne Samarbejdet 
 

Referat 
Møde i Nørhalne Samarbejdet  

tirsdag 12. marts 2019 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.  
 

Deltagere: 
En eller to deltager fra hver forening:  
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne. Claus, Ingrid 
IFN´s Kunstvenner: Trine 
Nørhalne Vandværk: 
God Leg og Læring/Skolen: Henriette  
Nørhalne Antenneforening: Ulf 
Nørhalne Borgerforening: Niels Ole 
Lokalhistorisk forening, Nørhalne: Inge 
Nørhalne Rideklub:  
Menighedsrådet, Nørhalne: Niels Ole 
Dagli’ Brugsen: Afbud 
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. Godkendelse af regnskab for Nørhalne Samarbejdet 2018 (Orla) 
5. Nørhalne Tårnet (Inge og Niels Ole) 
6. Ny plan for nye borgere (Velkomstgave) (Morten) 
7. Notat om landdistriktstilskud 2018 (Inge og Orla) (Bilag) 
8. Tour de Jammerbugt (Inge, Claus og Kurt) 
9. Referat fra Landdistriktsrådet m.m. (Inge) 
10. Nørhalne Kalenderen (Kurt) 
11. Næste Møde 
12. Eventuelt 

 

 

Ad.1.: Claus Svendsen 

Ad. 2.: Ingen bemærkninger. 
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Antenneforeningen fortalte, at generalforsamlingen var hurtigt overstået, og der indtil videre ikke er mange 
nye projekter i støbeskeen.  
Bestyrelsen konstituerer sig onsdag den 13. marts. 
 
Skolen nyder, at der er ”ro på” i øjeblikket, så der er tid til at dyrke kerneområdet undervisning. 
Man er i gang med at lave en plan over pladsbehov på skolen. Bl.a. får faget Håndarbejde/design flere 
timer, og det betyder større pres på faglokaler. Skolebestyrelsen får et samlet overblik onsdag den 13. 
marts. Det har overrasket, at der i skoleåret 2020/21 vil være en nedgang i elevtallet til 170 elever. Til 
gengæld vil elevtallet i 2022/23 stige til 190 elever. For tiden er der 185 elever på skolen. 
De mange børn i Nørhalne skaber også pladsproblemer i børnehaven. 
Der er trafikale problemer omkring børnehave og skole. Et hus er revet ned, og i den forbindelse håber 
skolen på en løsning af trafikproblemerne. Et forslag til anvendelse af grunden og løsning på problemerne 
er på vej, og der fornemmes velvilje fra både politikere og forvaltning. 
 
Orla kunne fortælle, at Nørhalnestien bliver bibeholdt, og er tinglyst. 
 
Niels Ole fortalte, at Menighedsrådet har ansat en ny og dygtig organist, Mikael Leth. 
Byggeregnskabet for den nye præstegård er godkendt; men der er lidt problemer i forbindelse med 
grusbelægning på parkeringspladsen, som giver problemer for kørestolsbrugere og rollatorer. 
Nye arrangementer på vej bl.a. med Ahmed Akkai. 
 
Borgerforeningen har afholdt generalforsamling med ca. 80 deltagere, hvor bestyrelsen blev genvalgt. 
Poul Østergård og Johannes Nielsen fortalte om deres kommende byggeri af 12 lejligheder ved Nikolajs 
Have. 
Der har været afholdt fastelavnsfest og ”Gule Ærter”, og tilslutningen til begge dele var god. 
Man prøver at få økonomi m.v. på plads omkring udvidelsen af parkeringspladsen. 
Hvis kommunen vil give tilskud, vil man sandsynligvis etablere nyt ventilationsanlæg. 
Efter henvendelse fra en borger i Vadum viser det sig, at NT har planer om en ændring af busdriften, 
således at nogle af de busser, som i dag kører til Nørhalne for at vende – og vente, i stedet vil vende ved 
lufthavnen. Det vil medføre en væsentlig reduktion i busdriften til og fra Nørhalne og være til gene for 
mange – bl.a. en del lærere, som tager bussen til Nørhalne Skole; men også for de mange, som tager 
bussen fra Nørhalne til arbejde i Aalborg. 
  
God Leg og Læring fortalte, at den nye multibane blev fint indviet. Den bliver flittigt brugt, og selv om der 
har været en enkelt uheldig episode med noget fyrværkeri, er alle glade for banen. 
Der er afholdt fastelavnsfest. Festen kan – særligt for nye forældre og børn – virke kaotisk, så man vil prøve 
at organisere festen, som ellers var vellykket, på en anderledes måde næste år. 
Fremadrettet arbejdes med at oprette et forældrekartotek – en ”11. klasse” – ”skolens C-hold” eller måske 
”Hjælpe-Klassen” (som det hed i min skoletid), hvor forældre og andre i byen kan byde ind med, hvad de 
kunne vise eleverne, fortælle om eller i det hele taget hjælpe med på skolen. 
Man har også tanker om tiltag for byens unge, som måske keder sig. 
 
IFN har afholdt VVS-cup og standerhejsninger. 
Der er tilmeldt mange til Nørhalne Cup (forventet antal måske helt op på omkring 550 hold!) 
Generalforsamlingen er afholdt, og kun 1 medlem af bestyrelsens 11 medlemmer blev udskiftet. 
Der er nye udskiftnings-bokse samt cykelskure under opførelse, og der arbejdes flittigt i 
forbindelse med jubilæet, hvor også jubilæumsbogen er i allersidste fase inden udgivelsen. Der 
afholdes reception mandag den 6. maj. 
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IFN’s Kunstvenner kunne fortælle, at Nørhalne Viser Kunst (NVK) igen i år var en succes med over 8000 
gæster. 
Desuden er der afholdt generalforsamling med ca. 80 deltagere, og medhjælperfest i forbindelse med NVK 
med deltagelse af godt 70 mennesker. 
Onsdag den 13. marts er der fernisering med en lokal kunstner, Simone Bichel. 
 
I Lokalhistorisk Forening er man stadig godt tilfreds med udviklingen, som den nye formand til dels står i 
spidsen for. Det har bl.a. betydet nyhedsbreve og digital betaling af kontingent. 
Man minder om foredrag med Peter Sejling den 25. marts på skolen. 
 
Ad. 4.: Regnskab for Nørhalne Samarbejdet blev godkendt (Bilag). 
Man blev enige om i rimeligt omfang at støtte Nørhalne Marked, når der bliver fremsendt et budget for 
markedet. 
 
Ad.5.: Flere problemstillinger omkring tårnet blev vendt. Bl.a. er det vigtigt, at formålet/brugen af tårnet 
gøres tydeligt. 
Inge havde forslag om, at der blev lavet klatrevæg på tårnet, at der, ud over at nyde udsigten, dyrelivet 
osv., måske også kunne nydes kaffe på tårnet. Mulighederne er mange; men man enedes om, at det ville 
være fint, hvis en skitse m.m. kunne være klar til Nørhalne Marked den 15. juni. 
Niels Ole og Inge arbejder videre med projektet. 
 
Ad. 6.: Aftalen om kontakt til nye borgere har tidligere været gennem Antenneforeningen; men nu er Eniig 
også kommet på banen, så alle nytilflyttere melder sig ikke nødvendigvis til Antenneforeningen. 
Claus vil undersøge andre muligheder for oplysninger om nye borgere i byen, så de kan få en 
velkomsthilsen. 
 
Ad. 7.: Der blev gjort opmærksom på, at ansøgningsfristen er den 1. maj 2019.  
 
Ad. 8.: Der er stor tilslutning og velvilje for Tour de Jammerbugt. Bl.a. giver Jammerbugt Kommune 
bustransport til alle skolens elever, så de kan deltage på det sidste stykke af etape 7, som har målby i 
Nørhalne.  
I forbindelse med Nørhalne som målby, skal der arrangeres forskelligt, så afslutningen på etapen bliver 
festlig og Nørhalne præsentere sig på bedste måde – bl.a. med mad, forfriskninger og levende musik. 
 
Ad. 9.: Referatet blev taget til efterretning. (Bilag) 
Nørhalne Tårnet kunne være et projekt, man søger tilskud til fra Landistriktsrådet. 
 
Ad. 10.: Kurt havde forslag til ændring af kalenderen, så den måske fremtræder med større skrift og færre 
gentagelser. Han vil arbejde videre med kalenderen, så der kan ses en prøve på næste møde. 
Det viste sig, at der var lidt tvivl om, hvilket område kalender skulle deles ud i ud over Nørhalne by. På 
Engvej, Vadumvej og Bakmøllevej blev det fastslået, at det var til kommunegrænsen.  

Ad. 11.: Næste møde er onsdag den 21/5 kl. 19.00 i Forsamlingshuset. 

Til slut blev ”Facilitetsregistrering – Kodeark” gennemgået og forskellige faciliteter blev krydset af. 
(Bilag) 
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Notat om landdistriktstilskuddet for 2018. 
 
Vi forventer at få kr. 10.000,- i landdistriktstilskud  fra Jammerbugt kommune i 2019. 
Vi har netop afregnet for tilskuddet for 2018, hvor de sidste penge blev givet til God Leg og Læring til 
færdiggørelse af Multibanen, der indvies den 22. januar 2019.  
 

Frist for ansøgning til 2019-landdistriktstilskuddet er den  
 
Ansøgning sendes til Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet, Inge 
Pedersen, mail: ingep1311@gmail.com. 
 
Gruppen, der behandler/indstiller ansøgningerne er: 
Morten Larsen 
Derek Damgaard 
Inge Pedersen 
Endelig beslutning træffes i Nørhalne Samarbejdet. 
 
22/1-2019 – Inge P. 
 
Vedrørende landdistriktstilskud. 
Tilskuddet til God Leg og Læring var fra 2017 som var 
overført til 2018. Vi har modtaget tilskud her i januar 
for 2018 (10.000) og samtidig fået den besked 
at tilskuddet for 2019 først bliver udbetalt 
når vi har anvendt dem for 2018. 
mvh 
Orla 
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 Referat Landdistriktsrådet 4. marts 2019  
Afbud ved Hjortdal, Birkelse/Ryaa, Halvrimmen, V. Hjermitslev, Arentsminde, Thorup/Klim, Ørebro, Christian Hem og Per 
Christensen  
1. Orientering fra Formand og forvaltning.  
Formand og forvaltning orienterede om  
• Landdistriktskonference  
Jammerbugt Kommune afholder en Landdistriktskonference i Sport og Kulturcenter Brovst den 28. Maj kl. 17 
– arrangementet er åbent for alle. En indbydelse følger.  
• Ændrede ansøgningsdatoer til de kommunale kultur- og landdistrikts-midler  
Fremover hedder ansøgningsfristerne 1. januar, 1. maj og 1. september.  
• Lokalt årligt tilskud på 10.000 kr. (udbetaling, oprettelse af konto mv.)  
Tilskuddet er forudbetalt, man får 10.000 kr. for indeværende år og for at få udbetalt det efterfølgende år skal 
man aflægge regnskab for hvad penge pengene er brugt til.  
Samtidig var der en drøftelse omkring, hvorvidt tilskuddet kan overføres til en privatkonto – retningslinjer 
herfor følger.  
Gitte Mentz står for udbetalingen af det lokale tilskud, og kan kontaktes ved spørgsmål herom 
giz@jammerbugt.dk  
• Statens Landdistriktspulje giver til forbedringer.  
Statens pulje til landdistriktsprojekter, giver til anlægsprojekter, med frist 14. marts.  
Fx renoveringer og ombygninger. Man kan læse mere om puljen her: https://bit.ly/2VDbrPc  
Min landsby app – er det noget vi skal overveje?  
Drøftelse af hvorvidt Min landsby app er noget der er interesse for.  
Enighed om, at det ikke er nødvendigt.  
2. Orientering om Tour de Jammerbugt 2019  
Noel Mignon orienterede om Tour de Jammerbugt.  
3. Kort over friluftsliv i Jammerbugt Kommune  
Jammerbugt Kommune er i gang med at udarbejde et kort over friluftstilbud i kommunen. Gennem en mindre 
workshop bidrog LDR med deres lokale kendskab til arbejdet med at få registreret diverse shelters, bålhytter, 
toiletter mm.  
En hjemmeopgave til alle LDR repræsentanter er at følge op på manglende registrerede friluftstilbud i deres 
lokalområde.  
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til rekreativ konsulent Lise Holt lrh@jammerbugt.dk  
I sidste ende skal kortet udgives som fysiske foldere, et digitalt kort, samt som oversigtsskilte i naturen.  
4. Kriterier for Landdistriktsanlægspuljen (5. mio puljen)  
Kort orientering om kriterierne for Jammerbugt Kommunes nye landdistriktsanlægspulje.  
5. Boblberg.dk – en borger-til-borger-portal  
Kort orientering om den nye borger-til-borger-portal, Boblberg.dk som Jammerbugt Kommune nu kan tilbyde 
alle borgere.  
6. Ansøgning om tilskud til opsættelse af galleriskinner på Bratskov -  
ansøgning 2019  
Positiv opbakning til projektet  
7. Vendsyssel Festival 2019 - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
8. Formidling af lokalhistorien for Biersted sogn - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
9. 0 - 100 år i Jammerbugt - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
10. Teaterforestilling ved Jægerum Søpark - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
11. Opbevaring og registreringshjælpemidler til Lokalhistorisk Forening for  
Vedsted og Omegn - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
12. Musik i Han Herred 2019 - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
13. Udskiftning af nedslidt karrusel og hegn - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
14. Renovering af Dybdalsvej 24 i Tranum - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
15. Arentsminde Station - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
16. Ingstrup spiselig skovhave - ansøgning januar 2019  
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Positiv opbakning til projektet  
17. Saltum Festdage - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
18. Renovering af Gjøl Sejlklubs terrasse - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
19. Dyssestien, vandresti til Jættestuen i Tranum Aktieplantage - ansøgning  
januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
20. Markedspladsen - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet  
21. Tilslutning af el, vand og kloak samt flytning af hus - ansøgning januar  
2019  
Positiv opbakning til projektet  
22. Udbygning af eksisterende overdækning ved klubhus - ansøgning januar  
2019  
Positiv opbakning til projektet  
23. Fugle og hobby udstilling - ansøgning januar 2019  
Ikke opbakning til at støtte projektet grundet det er trailere. Evt. finde andre alternativer til opbevaring.  
24. Stående jagthunde i Jammerbugt Kommune - ansøgning januar 2019  
Enige i Vækst og Udviklings indstilling om ikke at imødekomme ansøgning  
25. Køkken Øland Golfklub - ansøgning januar 2019  
Positiv opbakning til projektet – men med mente i at det er begrænset hvem som kan anvende det, da det 
ikke er offentligt tilgængeligt.  
26. Stand Up Show med Anders Matthesen - ansøgning januar 2019  
Blev ikke behandlet, da ansøgningen er blevet trukket af ansøger  
27. Inventar til Bjælkebo - ansøgning januar 2019  

Positiv opbakning til projektet 

 
 



 8 

 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 

 


