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Nyheder fra Nørhalne Samarbejdet
Hvad sker i foreningerne netop nu.
Nørhalne Antenneforening: Antenneforeningen er med i en gruppe, sammensat af kommunen, med
henblik på at levere hurtig Internet til alle borgere. Der skal skaffes midler til at udbygge netværket på
landet.
Menighedsrådet. Der skal være valg til menighedsrådet i efteråret og vi ser gerne, at der opstiller personer
fra byen. Menighedsrådet har god tilslutning til deres arrangementer. Der skal bygges ny præstebolig,
kontor og konfirmandstue. Der er hyret en arkitekt og nedsat en arbejdsgruppe. Byggeriet går i udbud
2017.
Sognegårdens lokaler udlejes, der er plads til 60 personer.
Petanque. Der stor tilslutning til klubbens udflugter: 55 til københavnerturen og 57 til Thy Nationalpark.
Nørhalne Stien. Stien er næsten færdig. Der er stadig et spørgsmål om belægningen. Der søges midler hos
udvikling af landsbyer.
Skolen. Skolen har fokus på Sløjdlokale, multi-rum og billedkunst. Der pladsproblemer, hvis der bliver en
klasse mere. Hvad er løsningen? Der er gang i projektplanlægning af multibane mm. Der starter 2 nye
klasser efter sommerferien.
IFN. Nørhalne Cup er overstået, alle er godt tilfredse med stævnet. Vi lukker nu ned for sommeren. IFN
arbejder med en visionsplan der tager udgangspunkt i stigende aktivitetsniveau. Hald-byggeriets ca. 800m2
sendes i licitation midt i august. Byggeriet skal være færdig inden Nørhalne Cup og det skal være muligt at
gennemføre Nørhalne Viser Kunst første uge februar.
God leg og læring. Der er gang i planlægning af multibanen, man ved, hvad man vil have. God Leg og Læring
havde succes med fiskedammen til Nørhalne Marked. Man vil gerne være med til at komme med forslag til
juletræstænding arrangementet - Der skal tænkes nye tanker.
Gavlmalerier. Kunstvennerne arbejder stadig med et gavlmaleri over for brugsen. Det nordiske projekt er
gået i sig selv. Skolen ønsker sig også et gavlmaleri. Så der er kommet et samarbejde i gang mellem
Kunstvennerne og God leg og Læring om at få etableret malerierne.
IFN’s Kunstvenner. Kunstvennerne holder sommerferie. Der kommer 2-3 udstiller til efteråret i IFN’s
lokaler. Vi fastholder datoen for Nørhalne Viser Kunst, 2. til 5. februar, på trods af byggeriet ved hallen. Der
planlægges en udflugt til Kunsten i efteråret.
Nørhalne Samarbejdet startede op i 2013. Baggrunden var et ønske om et tættere samarbejde mellem
byens forskellige foreninger og dermed også en bedre koordinering af de mange aktiviteter som foregår i

byen. Samarbejdet har ingen vedtægter. Medlemmerne i samarbejdet er udpeget af foreningerne. De
forskellige aktivitets grupper er udvalg under borgerforeningen. Hvis Nørhalne samarbejdet skal henvende
sig til det offentlige kræves der ofte vedtægter, regnskab og navne. Vi har brug for en formel
samarbejdsaftale. Udvalget arbejder på sagen.
Nørhalne Samarbejdet har sendt en ansøgning om at blive kåret til Årets Landsby. 2 aktivitesgrupper har
søgt om midler fra landdistriktsrådet: Nørhalne Stien 2500 kr. til maskine til vedligeholdelse af stien og
Kunst i Krydset 2500 kr. til opstart af projektet. Begge ansøgninger er bevilget.
Kunst i Krydset. Den 17. juni tog man første spadestik til land-art projektet i krydset ved forsamlingshuset.
Fundamentet støbes. Herefter ryddes der op og man holder sommerferie. Efter sommerferien skal diget
bygges af sten samlet i lokalområdet. Der skal desuden skaffes nogle rigtig store sten der skal indgå i
værket. KFL udvalget har bevilget 50.000 kr. og IFN’S Kunstvenner har bevilget 20.000 til projektet.
Nørhalne Rideklub. Klubben har søgt om 250.000 kr. til renovering banerne mv. Der er planer om at gøre
området mere tilgængeligt for byen.
Lokal Historisk forening: Der var meget stor interesse for 2 gamle billeder, der viser byen inden
parcelhuskvartererne dukkede op. I efteråret bliver der igen foredrag på skolen med en kendt
nørhalneborger.
Borgerforeningen. I gen i år arrangerede borgerforeningen og Rideklubben Sankt Hans aften på ridebanen,
dagplejen havde lavet heksen. På grund af uvejr og vedholdende regn blev arrangementet desværre aflyst.
Nørhalne Marked var overordnet set en succes. Skolens sportsplads er ideel til formålet. Gadefodbold gik
rigtig godt, stort salg i ølteltet og ved Brugsens stand. Hoppeborgen og guldgraving var fuld besat.
Der var udsolgt til markedsfesten, god mad og fin musik.
Økonomien er ikke helt på plads, men der forventes et overskud på 10.000-15.000 kr.
Planlægningen: Der er blevet holdt mange møder og skrevet mange mails. Gruppen fungerede godt og
satser på genvalg til næste år. Gruppen havde inviteret lokale erhvervsdrivende, relevante aktører og
foreninger til teltpladserne. Vi har jo vores eget loppemarked, så der var ikke inviteret andre, kun
børneloppemarked.
Markedet den 17. juni 2017 bliver efter samme koncept, bare bedre. Der kommer nogle nye tiltag og
pladsens indretning bliver anderledes.
Liv i By og Skole. Der er tillagt Nørhalne 50.000,- kroner der understøtter de projekter vi har nævnt i
Nørhalnesamarbejdets strategi. Vi kan f.eks. søge midler til markedsføring af byen, bosætningskampagne,
professionelt promoveringsmateriale og events.
Det forsøges at oprette en erhvervsklub for de mange erhvervsdrivende, som er bosat i Nørhalne. Man vil
indkalde til møde og eventuelt hyre en konsulent.
Nørhalne kalenderen. Efterårskalenderen bliver omdelt til alle Husstande sidst i juli måned.

