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        Nørhalne Samarbejdet 

Referat fra 
Møde i Nørhalne Samarbejdet  

onsdag den 11. september 2019 kl. 19 i IFN  
 

Deltagere: 
En eller to deltager fra hver forening:  
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne. Claus Svendsen, Ingrid Svendsen (afbud) 
IFN´s Kunstvenner: Inge P., Trine Schultz (afbud) 
Nørhalne Vandværk: 
God Leg og Læring: Henriette 
Nørhalne Skole: Finn Bonde 
Nørhalne Antenneforening: Ulf Jessen 
Nørhalne Borgerforening: Torben Hillebrandt (afbud) 
Lokalhistorisk forening, Nørhalne: Inge P. 
Nørhalne Rideklub: Ida Pedersen, Michella Strøm 
Menighedsrådet, Nørhalne: Niels Ole Nielsen (afbud) 
Dagli’ Brugsen: Morten Kringel (afbud) 
Bosætningsgruppen: Mette Svendsen (afbud) 
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. Evaluering af Nørhalne Marked 2019 (Bilag side 12) 
5. Møde den 4.juni i ”Liv i By og Skole” (Finn og Inge) (Bilag side 8) 
6. Den lokale landditriktspulje. (Inge) (Bilag side 6) 
7. Nørhalne Tårnet (Inge og Niels Ole) (Bilag side 10) 
8. ”Derfor Jammerbugt” (Inge) (Bilag side 9) 
9. Ny plan for nye borgere (Velkomstgave) (Morten) 
10. Maratonsang den 29/10 kl. 17-17.30 (Inge) 
11. Årets ”Juledag i Nørhalne” (Finn) 
12. Skema om fysiske faciliteter (Til orientering) (Inge) (Bilag side 7) 
13. Tour de Jammerbugt (Inge, Claus og Kurt) 
14. Orientering om ”asfaltering” af torvet i Nørhalne (Inge) 
15. Næste Møde 
16. Eventuelt 
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Ad 1.: Claus Svendsen 
 
Ad 2: Referat godkendt 
 
Ad 3: Antenneforeningen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da et nybyggeri i 
Nikolajs Have måske skal tilsluttes foreningen. Dette kræver vedtagelse på 
generalforsamlingen, da det er en større udgift (anslået 50.000 kr.). 
Der er flere boliger på vej ved Vadumvej (henholdsvis 10 og 18). 
Enkelte medlemmer er vendt tilbage til antenneforeningen efter at have været tilmeldt 
Eniig.  
 
Lokalhistorisk Forening har tema-uge om ”Biersted Station og jernbanen”. Desuden kommer 
Bjarne Nielsen Brovst og fortæller, samt flere andre tiltag. (Bilag side 11) 
Helle Landberg Kristensen arbejder i øjeblikket med et Fortælleværksted, hvor borgere i 
Nørhalne mødes og fortæller, viser billeder osv. om tidligere tider i Nørhalne. 
Et fremtidigt tema kunne f.eks. være ”Mejeridrift”, da Nørhalne indtil sidst i halvfjerdserne 
havde et driftigt mejeri. 
Der er desværre kun 2 medlemmer i bestyrelsen, som kommer fra Nørhalne, så Inge ser 
gerne flere fra byen melde sig til bestyrelsen. 
Det går stadig fint med at arbejde med programmet ”Arkibas”. 
 
I kunstforeningen er man allerede i gang med at forberede ”Nørhalne Viser Kunst 2020”. I de 
senere år, har der været flere kunstnere, som har ansøgt udstillingen, end der er plads til. Til 
næste års udstilling vil bestyrelsen prøve at headhunte nogle af udstillerne. 
Man har også en ansøgning om ny belysning på vej. 
 
På skolen er man kommet godt i gang efter sommerferien; men desværre har man for første 
gang i mange år oplevet lidt hærværk omkring skolen. Politiet er blevet orienteret og har 
efterfølgende patruljeret lidt oftere omkring skolen, hvorefter der er faldet ro omkring 
hærværket. 
Udflytningen af børnehaven til Fodboldgolf fylder meget, og der har været møde på skolen 
om emnet, hvor der var mange indlæg. Finn fortalte, at prognosen for børnetallet viser, at 
der p.t. skulle være 59 børn i børnehaven; men der er 79. Det stigende børnetal er et positivt 
problem, som ”fylder” i det daglige. 
Et udvalg er nedsat for at få den rigtige vision for fremtiden, så forkerte og forhastede 
beslutninger så vidt muligt undgås. 
Skolens elevtal: 175. Børnehaven: 79 (plus 15 i løbet af kort tid). Vuggestuen: 12.  
 
Rideklubben fortalte, at man afholder to store arrangementer hvert år. Senest har der været 
et i august. Man deltager i forskellige arbejdsdage, hvor man ved deltagelse indsamler penge 
til klubben. 
Der er ca. 50 trofaste medlemmer. 
Den seneste indsamling gav ca. 6000 kr., som blev investeret i 3 nye spring. 
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Man er tilfreds med sæsonen, og stævnerne giver overskud, selv om det kun koster 100 kr. 
at deltage. Det er dog det prisniveau andre nordjyske klubber også har. 
Der var god tilslutning til arrangementet Sankt Hans aften. 
Til slut opfordrede NørhalneSamarbejde til, at rideklubben laver en plan for fremtidig 
renovering af ridebaner, områder omkring banerne, klubhuset osv. Når planen er beskrevet, 
sendes den som en ansøgning pr mail til Inge P. (Bilag side 6), som vil videreformidle 
ansøgningen gennem NørhalneSamarbejdet. 
 
I God Leg og Læring holder man lidt igen med nye projekter, så det eneste der er på 
beddingen er at få lagt fliser ved multibanen og få opsat cykelstativer. 
 
Brugsen fortalte, at arrangementet ”Madfællesskab” igen var en succes. Der var 60 voksne 
og 26 børn tilmeldt. Næste ”Madfællesskab” afholdes fredag den 29. november kl. 17.30 i 
forbindelse med ”Nørhalnes store juledag” 
 
Claus fortalte, at IFN er i gang med efterårsaktiviteterne. Der har også været afholdt 
foredrag med Kasper Risgaard og Nørhalne Byløb afholdes den 22. september. 
I anledning af idrætsforeningens 100 års jubilæum bliver der gjort ekstra meget ud af festen 
den 5. oktober. 
I november er der bl.a. BAD (Badminton After Dark) J 
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da foreningen har ønske om at investere 
i værdipapirer. 
Der bliver i nærmeste fremtid afholdt workshop omkring udvidelse af faciliteter. 
 
Ad. 4: Orla gennemgik regnskab for forårsmarkedet. Overskuddet var større end forventet. 
(Bilag side 12) 
 
Ad. 5: Finn og Inge refererede. Alle direktørerne fra de forskellige forvaltninger var til stede, 
og det kunne ønskes at flere fra Nørhalne deltog. 
Mange bruger NørhalneSamarbejdet (NS) som model for noget lignede i deres by. 
Finn peger på, at NS er en fordel for bl.a. skolen, som herigennem får lettere adgang til 
erhvervsliv og foreninger. 
Inge gjorde opmærksom på, at den daglige drift og vedligeholdelse af projekter er mindst 
lige så vigtigt, som at skulle komme med nye tiltag. Det lange seje træk kræver også en 
indsats. (Bilag side 8) 
 
Ad. 6.: Der har indtil nu ikke været ansøgninger, hvilket vil sige, at der er 10.000 kr. fra 2019 
og 9.200 fra 2018 til rådighed for ansøgninger. 
Deadline for ansøgning til landdistriktspuljen er 30. november. 
Under punktet blev også vedtaget, at udgifter i forbindelse med ”Tour de Jammerbugt” 
sendes til puljen ”Liv i By og Skole” 
 
Ad. 7.: Efter ønske fra borgerne placeres tårnet ved søen på Søvej eller ved ridebanen (bilag 
kommer senere), så tårnet på sigt bliver en del af Nørhalne Stien. 
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Inge er i dialog med Jes Dige og datter ang. placering på marken ved søen.  
 
Ad. 8.: Inge giver tilbagemelding til forvaltningen. (Bilag side 9) 
 
Ad. 9.: Kurt har spurgt formand for handelsstandsforeningen i Vrå, Arne Larsen-Ledet, om de 
havde en velkomstgave, og i givet fald hvordan man fandt nye tilflyttere. Desværre havde 
Vrå ingen løsning og man havde opgivet initiativet. 
Claus foreslog, at man som ny i byen kunne downloade et gavekort til en velkomstkurv til 
afhentning i Dagli’Brugsen. Punktet kommer på dagsordenen til næste møde 
Der er et stort ønske om en ”Info-skærm” i Brugsen. Kurt snakker med Morten om skærm og 
gavekort. 
 
Ad. 10.: Inge orienterede om maratonsang. Det foreslås af holdt i Brugsen, ligesom forrige 
år. Finn indvilligede i at spille klaver assisteret af Kurt på bas. 
 
Ad. 11.:  Evalueringen af sidste års juledag har bl.a. affødt et ønske om, at flere opgaver 
bliver flyttet fra skolen. Bl.a. kunne kunstforeningen måske bidrage med nye tiltag og 
juledekorationer kunne måske flyttes til forsamlingshuset. 
Desuden ønskes der en scene ved sognegården, så Finn får bedre mulighed for ”at styre 
slagets gang” den 29. november, hvor byens juletræ tændes. 
 
Ad. 12.: Til efterretning Bilag side 7) 
 
Ad. 13.: Claus og Kurt finder i fællesskab en mulighed for at takke de frivillige, som gjorde 
afslutningen på 7. etape til noget helt specielt og festligt. 
 
Ad.14.: Inge gav en kort orientering. 
 
Ad. 15.: Næste møde er den 11. december kl. 19.00 på Nørhalne Skole. 
 
Ad. 16.: Deadline for ting til forårets NørhalneKalender: Fredag den 6. december  
               Korrekturlæsning af alle: Torsdag og fredag den 12. og 13. december 
               Kalenderen sendes til trykning mandag den 16. december 
               Pakning af kalenderen i forsamlingshuset torsdag den 19. december kl. 18.30.  
               Kalenderen kan hentes i Dagli´Brugsen fra fredag den 20. december og deles ud 
inden nytår. 
Sti-gruppen fremsender en ansøgning til Landistriktspuljen om en ”Madpakkehytte” på 
Nørhalne Stien. Ønsket er fremsat af flere bl.a. Børnehaven, dagplejere og andre 
”børnepassere”. (Bilag side 5) 
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Madpakkeskur ved Nørhalne Stien. 
Notater fra møde den 11.09.2019 i IFN`s klubhus vedr. opførelse af madpakkeskur ved Nørhalne 
Stien. 
Til stede: Rudolf Søe Larsen, Orla Stenkær og Inge Pedersen. 
Inge har hørt fra flere ”børnepassere” i Nørhalne, at de kunne ønske sig en mulighed for at sidde i læ 
og spise en madpakke, når de er på tur ad Nørhalne Stien. 
Rudolf og Orla syntes rigtig godt om ideen og kunne bekræfte, at der tit er børn på tur på stien. De 
opholder sig tit på ”Valborgs Plads” i den lille skov ved Vadumvej. 
Vi drøftede frem og tilbage om mulighederne, og sluttede med at være enige om, at en placering på 
”Valborgs Plads” er en fin og let løsning. Det er på Jammerbugt Kommunes jord. 
Hvordan skal madpakkeskuret se ud? Orla foreslog, at det kunne være samme model som 
tilbygningen til Petang-huset. Vi besigtigede dette og var enige om, at det var en perfekt løsning. 
Hvordan griber vi sagen an? På samme møde som med petang-tilbygningen. 
Orla Spørger Niels Ole Jensen om han vil være den faglighed, vi har brug for. Det vil sige slå 
stregerne, rådgive og styre byggeriet og indkøbe materialerne. – Det er vi sikker på han vil! 
Et bud på prisen vil være 10-15.000 kr. Finansiering ved ansøgning til Nørhalne lokale 
landdistriktspulje. 
Rudolf gjorde opmærksom på, at det ville være fornuftigt og fremsynet at forsøge at købe den lille 
skov, som ejes af Søren Fauerholt. Så er vi sikre på, at dette grønne område for altid kan benyttes af 
borgerne i Nørhalne. 
Vi har ingen fornemmelse af, hvad det vil koste. Men vi er klar over, at det nok koster 10-15.000 kr. 
for en udstykning? – Måske Søren Fauerholt forærer os den lille skov, hvis vi betaler udstykningen 
??? 
Rudolf tager kontakt til Søren Fauerholt og hører, hvad han siger til ideen? 
Rudolf og Orla skal på ferie nu. De er tilbage i løbet af ca. 14 dage.  
Så arbejder vi videre med projekt ”madpakkeskur” ved Nørhalne Stien. 
Samme aften blev projektet præsenteret for Nørhalne Samarbejdet, som syntes om ideen. 
 
Referent: Inge. 
 
Sendt til: Rudolf og Orla 
+ Nørhalne Samarbejdet/Kurt Kristensen til orientering 
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Nørhalne lokale landdistriktspulje 2019. 
Der er stadigvæk penge til rådighed i Nørhalne lokale landdistriktspulje. 

3. og sidste ansøgningsfrist i 2019 er den 30. november 2019.  
Ansøgning sendes til Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet, Inge Pedersen, Bøgevej 6 
Nørhalne 
Pr. brev eller pr. mail: inge-p@mail.dk 
Inge Pedersen, Derek Damgaard og Morten Larsen, der er valgt som henholdsvis medlem og 
suppleanter til Landdistriktsrådet, afgiver indstilling til fordeling af midlerne til endelig beslutning i 
Nørhalne Samarbejdets møde den 11. december 2019.  
Svar gives hurtigst muligt derefter. 
 
Den  12. september 2019. 
Mvh. Inge Pedersen. 
 
 
 
Sendt til 
*Alle i Nørhalne Samarbejdet v/Kurt Kristensen. 
* Derek Damgaard. 
*Morten Larsen. 
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Hvad er det for en facilitet? 
 

Adresse Hvordan anvendes faciliteten i dag? 

Nørhalne-Hallen med legeplads. 
 
Nørhalne Rideklub 
 
 

G. Zimmersvej 
 
Engvej 

Til al sport for alle aldre. Til socialt samvær. 
 
Ridning. Træning og stævner. 

Nørhalne Skole med legeplads og 
multibane. 
 
Nørhalne Forsamlingshus 

Bygaden 
 
 
Bygaden 

Undervisning af børn til og med 6. klasse samt 
legeplads for alle og socialt samvær. 
 
Alt til festlige lejligheder. 

Sognegården Bygaden Alt der vedrører Biersted Kirke samt foredrag og 
socialt samvær for alle aldre. 
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Til orientering for alle her og nu - og drøftelse på næste møde i Nørhalne 
Samarbejdet. 

  

Finn Bonde og jeg deltog i møde i ”Liv i By og Skole” den 4. juni 2019 kl. 16.00. 

Borgmester Mogens Gade sad for bordenden. 

Mødt var flere politikere og flere topembedsmænd. 

Mogens Gade henviste til det nyligt afholdte landdistriktskonference med 
præsentation af styrket landdistriktsindsats, bl.a. med fokus på vigtigheden af at 
etablere en paraplyorganisation i de enkelte landdistrikter. Her bemærkede han, at 
Nørhalne allerede har en sådan (Nørhalne Samarbejdet), som vi senere fortalte om 
opbygningen af og hvordan det fungerer. 

Vi blev bedt om at fortælle om, hvad der sker i Nørhalne – og det gjorde både Finn 
og jeg på glimrende vis. Efterfølgende blev vi enige om, at vi begge er udmærkede 
ambassadører for Nørhalne. 

Nørhalne Stien 
Tingstedet (kunst i krydset) 
Gavlmaleri af Pia Viborg 

Vadumvej-Sulstedvej 
Bygaden-Bakmøllevej 
Vadumvej v. 
busholdepladsen 

Rekreativt område for alle. Nyde naturen, 
motionere, udflugt. 
Land-art kunstværk. Mulighed for ophold og 
fordybelse. 
Opfordrer til at ha` en god dag. 
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Vi gennemgik kort de senest ajourførte udviklingsplaner for Nørhalne og forklarede, 
at det kræver lige så mange frivillige ressourcer at holde eksisterende projekter i 
gang, som det kræver at finde på nyt. Vi talte også om vigtigheden af at fastholde de 
bløde værdier, som ikke nødvendigvis er noget, der kan ses tydeligt med det blotte 
øje, men en slags bevarings- og fastholdelseskit, der nødvendigvis skal være til 
stede i mange projekter. 

  

  

Der var stor tilkendegivelse fra kommunal side af de aktiviteter og tiltag, som foregår i 
Nørhalne. Ja der er uden tvivl stor respekt om Nørhalne som et samfund, der forstår 
at stå sammen om det vi har – og også om nye tiltag. 

  

Mvh. Inge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alle medlemmer i landdistriktsrådet og Liv i by og skole.  
  
  
Derforjammerbugt.dk 
Jeg har nu fået adgang til at rette informationer på derforjammerbugt.dk, hvilket jeg så småt 
er gået i gang med. 
  
Jeg har derudover fået godkendt, at vi må linke til private byggegrunde – dog kræver det en 
samtykkeerklæring, hvis det drejer sig om privatpersoner og ikke et firma. Det skal jeg nok 
sørge for, hvis bare I sender mig kontaktinfo. 
  
I bedes sende følgende til mig: 

• Rettelser, tilføjelser og ønsker til derforjammerbugt.dk 
• Links til byggegrunde i jeres område, der ikke er kommunale (hvis der er nogen 

selvfølgelig) 
  
  
Velkomstmateriale og -procedurer (tilflyttere) 
Det er vigtigt at tage godt imod vores tilflyttere og jeg ved, at I gør forskellige gode ting lokalt. 
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Jeg tænker ikke, at et fast ”velkomstkoncept” vil holde, da det formentlig er meget lokalt, 
hvad der virker bedst. Men jeg vil gerne ha’ et overblik og evt. samle nogle guidelines/gode 
råd mv. Derudover har jeg planer om at lave et online spørgeskema til tilflyttere, så vi får lidt 
mere viden om dem og deres baggrund for at flytte til byen/området. Det vender jeg tilbage 
med, når det er klar. 
  
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis I vil sende et par linjer om følgende: 

• Hvordan tager I imod nye tilflyttere i dag? 
• Hvad får de eventuelt af materiale, gaver mv.? 
• Evt. hvad I har prøvet, der virker godt og skidt. 

  
  
Ildsjæleakademi 25. september 
I har arbejdet med bosætning på de sidste ildsjæleakademier og bosætning blev også nævnt 
en del gange på de individuelle LUP møder. Vi planlægger at arbejde videre med emnet på 
næste ildsjæleakademi den 25. september. 
  
I modtager en invitation på den anden side af sommerferien, men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 
  
På forhånd tak og rigtig god sommer til jer alle. 
  
 
  
Venlig hilsen  
 
June Haugaard Mejlholm 
Bosætningskonsulent 
 
 
 
Vedrørende Nørhalne Tårnet. 
  
Nørhalne Samarbejdet har den 12.03.2019 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde 
videre med ideen om opførelse af et udsigtstårn i Nørhalne. 
Arbejdsgruppen består af Rikke Sejling Nielsen, Niels Ole Nielsen og Inge Pedersen. Niels 
Ole Nielsen har efterfølgende meldt sig ud af arbejdsgruppen. 
Inge har skrevet et ideoplæg og Rikke har tegnet ideen! 
På Nørhalne Marked den 15. juni 2019 blev ideoplægget med tegninger præsenteret for 
borgerne. Her var der mulighed for at tilkendegive 1) hvor skal tårnet ligge? og 2) hvad skal 
tårnet bruges til? 
Af de indkomne tilkendegivelser fremgår det hovedsageligt, at man ønsker tårnet placeret ved 
søen/ridebanen i Nørhalne og at tårnet skal fungere som udsigtstårn ud over naturen i 
området. 
  
Rikke og Inge har efterfølgende tænkt tanker om det videre forløb med projektet. 
Først skal vi bestemme/aftale med relevante parter om placering. 
Så skal vi aftale indretning/indhold i tårnet. 
Vi foreslår, at vi allierer os med AAU, Arkitekt og Design. Måske vil AAU studerende 
medvirke til at få endelige ideer på plads? De kan sikkert også hjælpe med at prisberegne? 
Så skal arbejdsgruppen udvides til at omfatte fag- og styrepersoner. 
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Så skal der skaffes økonomi og relevante tilladelser. 
  
Alt dette tager noget tid, og vi forventer – hvis alt går godt – at Nørhalne Tårnet kan 
påbegyndes i 2020??? 
  
Hvis alt lykkes, kan Nørhalne Tårnet blive en del af de rekreative områder, som Nørhalne 
borgerne efterlyser, jf. hensigtserklæring tilbage til 28.04.2014, og i høj grad bidrage til, at 
Nørhalne bliver endnu mere attraktiv som bosætningsby – ”Nørhalne – byen på kanten af 
Store Vildmose”! 
  
Rikke og jeg vender tilbage så snart vi har nye oplysninger om projektet. 
  
Mvh. Inge. 
... 
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