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Formandsberetning for Borgerforeningen 2019 

Ved valget til bestyrelse i 2019 fik vi 3 nye medlemmer ind i Bestyrelsen. Gitte Pedersen, Benthe Pedersen 

og Flemming Leth. Det har været dejligt igen at få yngre kræfter ind i bestyrelsesarbejdet. Der er mange 

ting i Nørre Nissum, der har udviklet sig i en positiv retning i de senere år. Det skal bestyrelsen for 

Borgerforeningen dog kun have en mindre del af æren for. 

Men vi kan alle glæde os over, at der er god gang i salget af huse i Nørre Nissum, kort liggetid, og det er 

mange unge mennesker, der køber hus. 

Det viser sig bl.a. også i en stor fremgang i antallet af børn i vuggestue og børnehave, og det begynder nu 

også at vise sig i de mindste klasser på skolen. Det er en udvikling, vi alle har ønsket. Det betyder også, at 

der kan komme flere brugere i Østhallen. 

Det er en opgave for os alle at tage godt imod de nye borgere i Nørre Nissum, og få dem integreret i vores 

samfund og foreningsliv, så de bliver glade for at bo her og omtaler Nørre Nissum positivt, så endnu flere 

flytter hertil. Der skal derfor også lyde en stor tak til de mennesker, der står bag International Networking, 

for det arbejde I har udført og som I vil fortsætte med. 

Den nye udstykning på ”Hanssons Mark”, som vi nu kan følge i den kommende tid giver mulighed for at 

bygge nyt, energi-venligt og bæredygtig og med både sø-udsigt og fjordudsigt. Vi håber i bestyrelsen, at 

prisen på grundene kun bliver prisen til byggemodning. I over 25 år har marken været en død kapitaL for 

Lemvig Kommune. Det gælder om, at få nye borgere, der betaler skat og bidrager til vores samfund. 

Udstykningen har været lang tid på vej. Så godt det nu endelig sker. 

På Seminariet, som vi stadig siger, kan vi glæde os over, at der nu er oprettet en kostafdeling på HF. Det kan 

måske allerede være med til at forklare den store fremgang fra 66 til 88 nye 1.kl. HF-ere i august 2019.  

Vi kan glæde os over, at både A.D.L. Hansens kollegium og Brunsgaardkollegiet nu melder alt udlejet. Da 

studerende har førsteret til en kollegiebolig, kan det ret hurtigt komme til at betyde mangel på lejligheder i 

Nørre Nissum. 

Vi har nu også lige hørt om et nyt Musik-og Kulturhus, som ser ud til at lykkes. Der er nu givet tilsagn om i 

alt 13 millioner kr., så der mangler nu kun 1, 8 millioner kr. Det vil være godt for både lærerstuderende, HF-

studerende, lokalsamfund og i det hele taget for borgere i Lemvig Kommune. Lige som Teaterkredsen 

Limfjorden i dag har været med til at skabe gode forhold for både teater og Seminariet. Vi skal som borgere 

gå aktivt ind i at udnytte de nye muligheder. 

Borgerforeningens arrangementer i 2019.  

Vi havde en fin Sct. Hans-aften ved Høgsgaard Strand, hvor det denne gang var Kurt Lyhne, der holdt 

båltalen. 

 ”Gris i Mosen” 8. august er stadig et sikkert tilløbsstykke med ca. 130 deltagere- Vi var glade for, at vi 

havde sat telt op, så alle sad i tørvejr, da en regnbyge drillede. Tak til Klaus Noe, der i 2019 igen sponserede 

2 store grise, og også betalte slagteomkostninger. 



Sommerevent 24. august, der blev gennemført i samarbejde med bl,a. Menighedsrådet og GNIF blev også 

en fin dag i det fineste sommervejr. Det var første gang, og vi håber det kan gennemføres igen og gerne 

med endnu flere deltagere. Arrangementet var gratis for alle. Vi brugte pengene fra den nye 

Borgerforeningspulje, vi havde søgt penge fra. Et samarbejde, vi gerne ser udvidet med flere foreninger.  

17. september var vi på kunsttur på Nørre Nissum Skole, Seminariet og Seniorhøjskolen med Kristian Tikjøb 

som guide. Efterfølgende kaffe på Seniorhøjskolen. Fin aften, men desværre kun 12 deltagere. 

Juletræet blev tændt 1. dec. Fint fremmøde. Tak for juletræet Lasse Bjerre og tak for den fine julebelysning 

i Seminariebyen og Nissumby, der nu fungerer fint hvert år, efter at Hans, Søren og Jens Ejnar Balleby har 

fået ansvaret for det. 

Vinterfesten 25. januar 2020 blev i år holdt i det gamle missionshus. 95 deltog i festen, hvor Erik Sommer 

efter spisning stod for fællessang og baggrund for sange i Højskolesangbogen. Efter kaffen var det Bent, 

Fooley og MIchno, der underholdt med danske, svenske, engelske og irske sange. Festen sluttede kl. 24. Tak 

for en god aften i gode rammer i det gamle missionshus. 

Nogle gange opstår der pludselig en sag, der kræver handling. Forslaget om nedlæggelse af de 9 

plejehjemspladser på Østerbo, var en sag, vi ikke var forberedt på. Hvor var det dejligt med den store fælles 

opbakning fra borgere i Fabjerg, Gudum og Nørre Nissum. Hvor er det også rart at bo i en mindre 

kommune, hvor vejen fra borger til politiker stadig ikke er længere end, at der bliver lyttet, og en 

beslutning, der ikke var tilstrækkeligt belyst og gennemtænkt, kan ændres. Det var dejligt med det store 

fremmøde af politikere denne aften, og byrådet fortjener stor respekt for at ændre beslutningen. 

I det hele taget kan vi glæde os over det samarbejde, der er mellem borgere i Gudum, Fabjerg og Nørre 

Nissum. Vi fik en henvendelse fra Fabjerg Sogneforening i efteråret 2019 om et tættere samarbejde i 

Lemvig Øst. Peter Chapman og Gitte Pedersen er gået ind i det arbejde sammen med repræsentanter også 

fra Gudum Sogneforening, og Remmerstrand Borgerforening, en ny forening, der er opstået i 2019. der bl.a 

også får etableret bredbånd i Remmerstrand i det kommende år. Der har været holdt flere møder, og der er 

en god vilje fra alle til et tættere samarbejde. Det fortsætter i det kommende år. Foreløbig er det resulteret 

i et årshjul for aktiviteter og samarbejde på integrationsområdet. 

Vi kan i Østområdet glæde os over de mange borgere, der nu har fået bredbånd, og at næsten 100 % i løbet 

af det næste år får det tilbudt. Det har været et mål at nå det inden 2020, og nu lykkes det næsten i hele 

området øst for Lemvig. Igen et samarbejde på tværs af de gamle sognegrænser. Tak til Hans Knutzon, der 

har været tovholder i den nordvestlige del af Nørre Nissum. 

Vi kan om lidt fremvise et regnskab, der viser en pæn kassebeholdning, der giver mulighed for nye ideer på 

Midtpunktet og f.eks. den nye skov, der vokser op mellem Søndermarken og Grummesgårdparken. Det vil 

være dejligt med nye folk, der vil bidrage med ideer og en frivillig arbejdsindsats i lighed med de 

selvstyrende grupper, der nu gennem flere år har gjort et fint arbejde på Midtpunktet, ved Byskov Mose, 

ved Høgsgaard Strand og i Lokalarkivet. 

Til slut. Tak til bestyrelsen for den gode vilje til samarbejde både med ideer og udførelse af praktisk arbejde. 

-og det var så min sidste formandsberetning. Jeg siger tak efter 16 år i bestyrelsen. Jeg håber og ønsker, at 

borgerne i Nørre Nissum fortsat vil bakke op om Borgerforeningens arbejde og deltage i arrangementerne. 

Ove Damgaard 

 



 


