09.03.2022

Referat fra møde i Borgerforeningen, Nr. Nebel og omegn 09.03.2022 19.00-21.00
Vi mødes på skolen i personalerummet
Deltagere: Tina Andersen, Dorte Larsen, Birger Filskov, John Bjergegaard og Mette Alsaker

Dagsorden:
1. Siden sidst – bordet rundt
Generalforsamling i udviklingsrådet 23.marts 2022 kl. 18.00, hvor der er spisning og
foredrag på Lindvig Feriecenter.
Forespørgsel vedrørende grønpulje ift. vindmøller i RKSK. Vi tænker at der kommer en
ramme for ansøgningsrunden.
Oplevelse af træghed omkring Rådhusgrunden. Vi er blevet kontaktet af borger med
interesse i boligforeningsplanerne, som gerne vil kende tidshorisonten.
Vi har ønsket at få tilsendt materiale inden mødet omkring Bredgade på fredag d. 11.03.22,
men det har ikke været muligt.
Birger deltog på skolen ved udskolingens fremvisning af projekter omkring udvikling af
området. Han var imponeret og roste de unges tanker og produkter.
2. Planlægning af generalforsamling
Dato: 30.03.2022 19.00 i Kulturhuset.
På valg: Lene, Tina og Birger. Alle ønsker genvalg.
Opslag på Facebook på de to sider knyttet til Nr. Nebel: Dorte
Dirigent: John
Kaffe mm: Lene og Mette
3. Sankt Hans 23.06.22
Lene Korsgaard vil tale ved bålet
Opslag på Facebook: Dorte og/eller Mette
Bål: John har grene, hvis vi hører om andre som har grene til bålet, må de gerne levere.
Planlægning: Tina undersøger om det er muligt at holde Sankt Hans på engen i år.
Alternativt kan det eventuelt holdes på Rådhusgrunden i år.
Ansøge om bål: Mette
Aftenen holdes enkelt med bål til snobrød, kaffe/the og kage.
4. Møde omkring projekt Bredgade
Der er møde 11.03.22
Borgerforeningen ønsker den sikreste vej for borgerne. Henstiller til
hastighedsbegrænsning på 30 km pr time.
Når Vadgårdsvej skal opgraves, vil det være en ide med bump på vejen ved børnehaven
Mælkevejen, så hastigheden begrænses.
5. Forskønnelse af indfaldsveje – rundkørslen

Arbejdsgruppen havde møde 07.03.22. Der arbejdes videre med belysning af figuren. Der
bliver sat en stander op med tekst omkring projektet.
6. Andre initiativer i år 2022
• Affaldssortering i byen, Borgerforeningen er tilmeldt affaldsindsamlingen 3.april
2022. Vi mødes ved Kulturhuset kl. 10.00, så håber vi at der er nogen som vil
opsamle sammen med os.
• Eventuelt en dag med gade konkurrencer, Newl olympiade eller orienteringsløb i
sensommeren 2022.
• Arrangement til jul 2022, nissefest eller lignende (alternativ til juleoptog, da
Bredgade vil være gravet op).
• Staudemarked forår 2023.
7. Vores hjemmeside skal opdateres (Dorte).
8. Evt.
Drøftelse af Kulturhusgrunden. Borgerforeningen har interesse i at der laves en pæn
indgang til anlægget, hvor trug og træer bevares. Vil forsøge at være på forkant.
Birger nævner tanker om flytning af stoppested for toget, så det er tættere på skolen.
Udviklingsrådet påtænker at afholde et arrangement for alle foreninger i Nr. Nebel.

