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Formandsberetning for Nørre Nissum Borgerforening for 2017 

Til august i år er det 10 år siden, vi i bestyrelsen for Borgerforeningen påbegyndte arbejdet med 
at få vendt udviklingen i Nørre Nissum. Lise Roar var formand dengang og vi inviterede COWI til 
at udarbejde en analyse af Nørre Nissum og komme med forslag til at få vendt udviklingen fra 
tilbagegang til ny fremgang. Det har været en lang proces, hvor mange har medvirket, og først i 
2017 har vi virkelig set en ny optimisme slå igennem. 

Befolkningstilbagegangen er slut, nu går det atter fremad. Vuggestue og børnehave har fået 20 
nye børn det seneste år, og elevtallet i skolen er vokset med 10 – 15 elever. Det skyldes både 
tilgang af nye børn og elever fra Udefriskolen i Fabjerg, men også nye børnefamilier, der har 
købt hus i Nørre Nissum. Det er rigtig glædeligt. Det er jo det, vi først og fremmest har ønsket 
og ventet på. 

I 2017 er der solgt mere end 20 huse og ejendomme i Nørre Nissum, og i går var der rejsegilde på 
Jane Aamunds nye hus i Grummesgårdparken. Det er vel først det 2. nye hus, der er bygget i 
Nørre Nissum de sidste 10 år, men til gengæld er mange af de huse, der er blevet solgt de sidste 
år blevet fint renoveret. Det fine salg af huse sidste år i forening med udnævnelsen af Nørre 
Nissum til Årets Landsby i 2017, var den vigtigste begrundelse for, at vi i Bestyrelsen ansøgte 
Lemvig Kommune om udstykning af nye grunde i Nissumby med fjordudsigt. Det har Lemvig 
Byråd jo vedtaget, og nu venter vi bare på, at Lokalplanen bliver rettet til, og byggemodningen 
kommer i gang. 

Det skal være muligt at bygge et nyt hus, hvis det er det, man gerne vil, selv om der er gang i 
omsætningen af brugte huse. Jeg har lige fået fortalt, at et hus på Sejbjerg blev solgt efter en 
budrunde med 3 interesserede købere, og til en pris, der lå 150.000 kr. over udbudsprisen. Det 
er jo helt nye tider.  

Den største opgave for Bestyrelsen i 2017 var modtagelsen af prisen som Årets Landsby i Region 
Midtjylland. Det er der skrevet og fortalt meget om, og der er stadig både film og billeder fra 
dagen på vores hjemmeside. Jeg vil gerne sige stor tak til alle, der medvirkede den dag, det 
gælder både på busturen med de 14 regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer, og 
underholdning og musik m.m. i Seminariets kantinel. Vi var i Bestyrelsen spændte på, hvor 
mange borgere, der dukkede op. Vi var rigtig glade for det store fremmøde og forløbet af 
eftermiddagen. Det gav Nørre Nissum og Lemvig Kommune rigtig god PR denne dag – og det var 
jo først og fremmest det vi havde håbet på. Vi fik vist Nørre Nissum på en fin måde. 

Beløbet på 150.000 kr., der fulgte med har vi foreløbig uddelt til: Hjertestarter på Hovedgaden, 
( 10 har været på kursus), Ny grill til spejderne, støtte til forprojektet på et nyt musik -og 
kulturhus og plantning af 10.000 løg rundt i Nørre Nissum, så vi i 2018 bliver kendt som byen, der 
blomstrer. Vi har stadig over halvdelen af pengene stående på kontoen, og er derfor også 
modtagelig for nye ideer. Vi har diskuteret f.eks. flaggrupper ved indfaldsvejene til Nørre 
Nissum, pontonbro ved Høgsgaard Strand, karrusel på Midtpunktet m.m. 

I september 2017 indstillede Regionsrådet Nørre Nissum til Erhvervsministeriets 
Landdistriktspris. Det var en overraskelse, der var indstillet 41 i alt, og prisen gik jo som bekendt 
til ”de frivillige på Bovbjerg Fyr”. Det var fuldt fortjent, og vi sendte en lykønskning til Heidi 
Krejberg og Fyrmoster Lene. Igen fik Lemvig Kommune god PR. 



Ud over festen 28. april har vi i 2017 igen haft Sct. Hans-fest ved Høgsgaard Strand. Jytte Paarup 
holdt båltalen og Helge Michno sørgede for musikken. Vejret drillede, men efter pølser og sang i 
Høgsgaard Lade fik vi en fin afslutning omkring bålet på stranden.ca. 50 deltagere. 

 Vi havde også igen ”Gris i Mosen”. En fin aften med over 130 deltagere. Vi føler nu, at vi har 
nået grænsen for deltagere, så i år kan man ikke være sikker på at kunne købe billet 2 timer før 
arrangementet begynder. 

5. oktober havde vi arrangeret besøg på det nye bryggeri, ” Nørre Nissum Håndbryg”, hvor 
Anette og Jens Grøn viste rundt og forklarede om brygning, kurser for nye bryggere og vi fik set 
Well-nes området. Der var loft på ved 35 deltagere. Vi fik alle en fin aften, og fik smagt nogle af 
de forskellige øl, der bliver produceret. 

27 nov. havde bestyrelsen inviteret til borgermøde i Spejderhuset. Kristine Løser fra Lemvig 
Kommune gjorde rede for støttemulighederne til forskønnelse af huse på Hovedgaden, 
Gudumvej, Seminarievej og Borumvej. Huset skal være opført før 1960, og der kan gives tilskud 
på 20 – 60 % til nye vinduer, døre, tag og renovering af udvendigt murværk. Ansøgningsfrist 1. 
marts 2018. Jeg har ekstra informationsfoldere med i aften. Ærgerligt, hvis ikke pengene bliver 
udnyttet. 

Der var mødt ca. 30 personer op til denne aften. 

30. nov. Havde vi igen en aften i Lokalarkivet, som i år holdt blev holdt på Østcenteret, hvor Ole 
Due holdt et fint indlæg om nogle af hans slægtninges oplevelser under 1. verdenskrig, hvor de 
som sønderjyder deltog i krigen på tysk side. Det var en rigtig fin indføring i, hvad det havde 
betydet for bl. a. nogle af Oles familiemedlemmer. Tak for det. 

Efter kaffen så vi nye billeder, som arkivet har modtaget. Der var ca. 35 deltagere. 

3. dec. blev juletræet tændt. Elever fra Kongensgård Efterskole stod i år for servering af kakao 
og hjemmebagte kager. Pengene fra salget gik til ”Bag for en sag”, hvor pigerne lod de ca. 2000 
kr.  gå til Børnetelefonen. 

Fint initiativ i fin køligt vejr. Det er muligt, vi igen næste år har elever fra Kongensgård 
Efterskole som vil bidrage. 

I år kunne vi igen glæde os over, at julebelysningen i Hovedgaden og Seminariebyen fungerede 
fint. Den opgave sørger Jens Ejnar, Søren og Hans Balleby nu for. 

Det er dejligt, når de frivillige arbejdsgrupper tager en opgave på sig. Det fungerer rigtig godt 
ligesom med badebroen, shelteren, bålhuset og fugletårnet i Byskov Mose og renholdelse af 
sansehaven i Midtpunktet. Rigtig mange tak for jeres store indsats til glæde for beboere i Nørre 
Nissum og mange andre. 

I 2017 fik vi en toiletbygning på rastepladsen ved Gejlgård Bakke. Det har vi ventet på længe, og 
er derfor rigtig glade for. Det samme er de mange mennesker, der gør et stop her og nyder 
udsigten. Det overraskede Kommunens folk at se, hvor mange, der kommer i dec. måned- så 
vent bare til det bliver sommer. 

Lemvig -prisen. Det var en overraskelse, at Poul Munk Povlsen indstillede mig til Lemvig -Prisen i 
2017, og det var en endnu større overraskelse at jeg blev valgt til at skulle modtage den. Jeg er 
naturligvis glad for prisen, som jeg både opfatter som en personlig opmuntring, men i høj grad 
som en anerkendelse af, at der sker noget i Nørre Nissum, som der er en hel masse mennesker, 
der har æren for. 



Jeg har valgt at give de 10.000 kr. videre til International Networking og GNIF med den opgave at 
forsøge at få især børn og unge i gang med fritidsinteresser som idræt, spejder, musik og lign. 
Pengene må også bruges til idrætstøj, kontingent i starten m.m. Målgruppen er flygtningebørn, 
østeuropæiske børn, men også alm. danske tilflyttere. 

Er der slet ingenting, der ikke lykkes. Jo.  

Sidste år havde vi sat fokus på Bredbånd. Det har vi også arbejdet med, og det skulle gerne 
resultere i at Lemvig Kommune ansætter en person, der får det som opgave. Det er på budgettet 
for 2018. Så der arbejdes med det. 

Sidste lørdag i januar skulle vi have holdt Vinterfest, men det måtte vi aflyse på grund af for 
ringe tilslutning. Vi kunne måske være blevet 50 mennesker, men det er for få til buffet og musik 
og det af få en fin aften. Den ny bestyrelse tager det op i marts og ser på, hvad vi så kan finde 
på. Vi er meget modtagelige for forslag og nye ideer. 

Vi er nu over 320 medlemmer i Borgerforeningen. Det er en fortsat pæn fremgang, men vi vil 
naturligvis gerne have endnu flere. 

Stor tak til Bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. En særlig tak til Ruth 
Kirkedal, som har meldt ud, at hun ikke modtager genvalg, men ønsker at stoppe efter adskillige 
år i bestyrelsen. A for en fin indsats i de år, du har været med i bestyrelsen. 
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