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Formandsberetning for Nørre Nissum Borgerforening for 2016. 
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Ved generalforsamlingen sidste år blev Lisbeth Breinholt Damgren og Poul Riis nyvalgt til 
Borgerforeningens bestyrelse. Det har været dejligt med nye yngre kræfter i bestyrelsen, og jeg 
vil gerne sige tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En særlig ros til 
Eva Danville, som i løbet af året har sørget for 54 indlæg på vores hjemmeside. Hvis en 
hjemmeside skal fungere og være interessant, ja så skal der løbende være nyt at læse, og vi kan 
se, at den bliver læst, og vi modtager også ros for den. Vi kan også glæde os over, at flere bliver 
medlem af Borgerforeningen. Vi er nu over 280 medlemmer. 

Ifølge vore vedtægter er det foreningens formål bl.a. at fremme kontakten mellem beboerne i 
Nørre Nissum og omegn, samt at tage initiativ til og fremme kontakten mellem offentlige 
myndigheder og beboerne. Vi har siden sidste generalforsamling medvirket til og stået for 8 
arrangementer. 

 Vi har et godt løbende samarbejde med Lemvig Kommune, såvel politiske udvalg som 
embedsmænd, her først og fremmest Teknik - og Miljø forvaltningen, men også forvaltningen for 
Social/Sundhed og Arbejdsmarked. Sidstnævnte vedrørende Østcentrets fortsatte beståen, og 
vedrørende flygtninge er det integrationsmedarbejdere. 

V kan jo nu glæde os over, at vi har fået fjernet i alt 4 huse i Nissumby, og 2 i Seminariebyen + 
den gamle østre skole og kollegiebygningerne. Samtidig kan vi glæde os over, at der bliver 
handlet huse og ofte investeret i forbedringer af de huse, der bliver købt. De sidste 4 år er der 
blevet solgt ca. 40 huse, og siden nytår er der blevet solgt 4. Ros til de 6 unge mennesker, der 
købte det gamle missionshus og investerer i det og åbner for, at det kan bruges til private fester 
og mindesammenkomster. Den samme gruppe har jo efterfølgende købt 2 slidte huse og lover 
forbedringer. Det er rart at se, at lokale kræfter går ind og køber, tager ansvar og dermed holder 
kyniske spekulanter ude. 

Flygtninge i Nørre Nissum. For et år siden var vi klar til at modtage flygtningefamilier, og var lidt 
utålmodige, skole og børnehave var klar, nu måtte der godt ske noget. Det er der så nu, hvor 
flere familier med børn er flyttet ind i lejligheder og huse. Kenneth Bro har oplyst, at man 
regner med op til 10 familier i Nørre Nissum. Lige nu efterlyses en lejlighed til en familie med 2 
børn på 3 og 7 år som får familiesammenføring indenfor de næste få dage. Tak til de private, der 
har lejet huse ud til flygtningefamilier. 

Vi mangler fortsat lejeboliger i Nørre Nissum, og i forbindelse med ”Uddannelsesdebatten” 
efterlyses flere overnatningsmuligheder i Nørre Nissum, som ikke behøver at omfatte 
morgenmad, da det kan lade sig gøre på Borgen. Hvis nogen ønsker at tilbyde overnatning skal I 
henvende jer til Seminariets kontor. 

Arrangementer. Vi havde igen i år Sct. Hans bål ved Høgsgård Strand, hvor det i 2016 var Poul 
Anker Møller, der holdt båltalen. Der var regnbyger i løbet af dagen, men fra 19.30 havde vi 
tørvejr, og vi fik en god aften. 

For 2. gang inviterede vi igen til ”Gris i Mosen” i Byskov Mose. I år havde vi fået professionel 
hjælp til stegningen af de 2 grise, som igen var sponsoreret af Klaus Noe. Tak for gaven, der var 
rigelig, og det var rigtig godt tilberedt. En fin aften med ca. 90 deltagere og sang og musik med 
Helge Michno og Torben Mamsen. Vi havde forestillet os, at det var sidste gang, men det skal vi 
vidst tænke lidt over. 



Kaffe og rundstykker på Midtpunktet i forbindelse med Sognefesten. Fint vejr og mange 
mennesker, der hyggede sig. 

En aften i Lokalarkivet med Thorkild Sønderskov, der er vokset op i Nørre Nissum. Thorkild har 
haft en lang, flot tid som forstander på Staby Efterskole og fortalte om glimt fra sit liv. Efter 
kaffen så vi mange nye billeder, som Lokalarkivet har modtaget. God aften, for de godt 20 
beboere, der var mødt op. 

Juletræet blev rejst og tændt søndag den 27. nov., og julebelysningen blev igen hængt op, og 
har i år fungeret næsten fuldt ud. Tak til Søren, Jan og Hans Balleby, der stod for ophængning og 
nedtagning af julebelysningen. Også tak til Toelberg, som igen serverede gløgg og æbleskiver. 

 Sidste arrangement var vores vinterfest sidste lørdag i januar med fællesspisning på Borgen, og 
efterfølgende musik og dans med La Porta Band. I år havde vi over 90 deltagere og en fin aften, 
som vi gerne vil love bliver gentaget igen til næste år. Vi lytter gerne til forslag om ændringer og 
nye initiativer. Tak til kunsthåndværkerne, som gav de 8 gevinster, der i år blev udtrukket på 
indgangsbillettterne. 

Vi skal også lige huske den nye bynære skov, som Lemvig Kommune har stået bag, og som blev 
plantet i maj. Det viste sig, at det nye vandhul, der blev oprenset indeholdt alt muligt gammelt 
affald, som blev samlet og sorteret, igen med hjælp af frivillige og to 6.klasser + en 
specialklasse fra Nørre Nissum skole. Fint med denne hjælp, der både giver eleverne indsigt i 
fortidens synder og en snak om, at det gør vi heldigvis ikke mere, og måske også et ejerforhold 
til den nye skov. 

12. sept. havde vi inviteret til et Borgermøde på Nørre Nissum Skole forud for et møde med folk 
fra Teknisk Forvaltning. Det var fint med nye ideer, og vi vil gerne have tilbud fra folk, som 
f.eks. vil lave en folder om kunst i Nørre Nissum, og f.eks. være guide på en rundtur på 
skolerne. 

Årets Landsby i Region Midtjylland i 2017. 

Det var en rigtig dejlig nyhed, da vi fik en opringning 8. februar om, at vi var indstillet til prisen. 
I går vedtog Regionsrådet så, at vi har vundet prisen og derfor får overrakt prisen og de 150.000 
kr., der følger med. Vi skal nu finde ud af, hvordan vi skal fejre det fredag den 28. april. PR -
værdien er rigtig god. Vi er allerede på landkortet, men det her vil blive bemærket af endnu 
flere. 

Et stort tillykke til os alle i Nørre Nissum. Når vi vinder, er det jo fordi mange mennesker har 
lavet, og hver dag går og laver et godt stykke arbejde, så vi har haft argumenterne, der opfylder 
de 8 kriterier, man bliver bedømt ud fra. 

Vores ansøgning er lagt ud på vores hjemmeside, så alle kan læse, hvad vi har skrevet, uden at 
jeg vil love, at vi har husket alle de personer, virksomheder og foreninger, der arbejder i Nørre 
Nissum. 

Og vi vil gerne løbende lægge nye ting ind. Så følg vores hjemmeside. 

Ove Damgaard


