Nyt fra Borgerforeningen april 2019.

Næste Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen er fredag den 10.
april 2019.

Næste Formandsmøde er den mandag den 7. maj 2019.

Alle ønskes en rigtig god Påske.
Leif Brøgger
Formand, Nr. Felding Borgerforening

Årets Nr. Feldingbo/Team 2019.

Bestyrelsen i Nr. Felding Fitness har sat noget nyt i gang med stor
succes.
- I gået helhjertet ind i projektet
- Har brugt mange kræfter, vist stor vilje og gejst
- Team som har fået mange borgere til at bevæge sig, uddanne
sig og lære fra sig
- Et team som har skabt en stor og hastig voksende forening
- Givet medlemmerne velvære og sved på panden

Et STORT TILLYKKE til Bestyrelsen i Nr. Felding
Fitness og formand Line Bech Jensen.

Referat fra Borgerforeningens generalforsamling
den 25. marts 2019 i Spejderhuset.
1. Valg af dirigent. Sigurd Rindom.
2. Formandens beretning. Se nedenfor.
3. Behandling af evt. indkomne forslag.
1. Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamling.
1. Forslag fra Kirsten Nielsen: Nyhedsbrev på e-mail når kun ca.
halvdelen af borgerne. Hvordan sikrer vi, at alle borgere får info.
Spørgsmålet blev debatteret og sat på bestyrelsens arbejdsliste.
2. Forslag fra Inge Møller: Bænk og flis for enden af flyvepladsen ved
Gyde å. Punktet blev debatteret og sat på bestyrelsens
arbejdsliste.
3. Forslag fra Martin Mosborg Jørgensen: En ordentlig bro over
Ølgryde å. Punktet blev debatteret og sat på bestyrelsens
arbejdsliste.
2. Forslag fra bestyrelsen: Nedsættelse af arbejdsgruppe til etablering af
bynær hundeskov. Punktet blev debatteret. Vigtigt at interesserede
hundeejere indgår i arbejdsgruppen for udformning af ordensregler m.m.
Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2018. Godkendt og ses nedenfor.
5. Godkendelse af budget. Godkendt og ses nedenfor.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Forslaget på 175 kr. godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Rasmus Overgaard, Søren
Rouht Jensen var på valg, men ønskede ikke genvalg. Tak indsatsen til Rasmus
og Søren. Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Chris Thomsen. Ken Nielsen blev
valgt som suppleant. Tillykke med valget til Chris og Ken.
8. Valg af 2 revisorer. Inge Møller og Sigurd Rindom blev genvalg. Tillykke.
9. Kåring af Årets Feldingbo. Tillykke til Nr. Feding Fitness’ bestyrelse, som blev
kåret til Årets Feldingbo/team 2019.

10.Eventuelt. Forhold omkring byens købmand blev debatteret.

Formandens Beretning til Borgerforeningens generalforsamlingen 2019.
Dejligt at bo i et aktivt sogn, der vil udvikling, udbygning og
bevægelse. Der sker noget i Nr. Felding.
Bestyrelsen har holdt møde ca. en gang om måneden.
Formandsgruppen rundt regnet i gang i kvartalet.
Tak til kollegaerne i bestyrelsen for samarbejdet i året. Bestyrelsen
bestod af Per Østergård, Simon Bech, Rasmus Overgaard, Søren
Rouht Jensen og Leif Brøgger.
Tak for samarbejdet til kollegaerne i formandsgruppen.

Vi har traditionen tro i samarbejde med kirken og foreninger i Nr.
Felding været engageret i
• Skt. Hans
• Juletræstænding
• Fastelavn
Tak til alle som har være med til at gøre disse til vellykkede
arrangementer.

Vi har arbejder året arbejdet med
Vi arbejder og vil arbejde videre med

Vuggestuepladser
Vi er i dialog med ledelsen på Nr. Felding Skole og Børnehave om at
oprette vuggestue ved børnehaven, Troldhøj.
Vi har kontaktet direktøren for Børn og unge hos Holstebro
Kommune. Vi er pt. ikke er lykkes med at få kommunen med.

I borgerforeningens bestyrelse har vi fået flere henvendelser fra
forældre, som har et stort ønske om vuggestueplads deres børn i
Nr. Felding.
Vi ved, at flere forældre får passet deres børn i vuggestue udenfor
sognet. Vores ønske er, at børnene bliver passet i det område, hvor
familierne bor. Vi ser en klar fordel for både børnene og forældrene
at få relationer i nærområdet, hvor børnene efterfølgende skal gå i
børnehave og skole.
Vi vil arbejde videre med at få etableret vuggestuepladser i Nr.
Felding Børnehave til sognets børn.
Flag
Borgerforeningen har indkøbt flag til flagstængerne inkl. den store
ved Idrætscenter Syd.
Nyd det, når Nr. Feldings flag vejer i vinden.
TipTop Nr. Felding
En lørdag i september blev en positiv og god arbejdsdag. På trods
af regnvejr var der et hyggeligt samvær, og der blev udført mange
opgaver. Pladsen foran købmanden fik stort løft. Holstebro
kommune har bidraget med 5.000 kr. i 2018. Det samme forventer
vi i 2019. Tak til alle deltagere for indsatsen.
Næste TipTop Nr. Felding dag bliver lørdag den 27. april 2019. Her
bliver temaet –”Klargøring af Idræts Center Syd”

ICS
Bestyrelsen har besluttet at donere 40.000 kr. til tilbygningen af
ICS. Dette stemmer godt overens med Borgerforeningens
formålsparagraf jf. vedtægtens § 2 stk. 1 ”Foreningens formål er: At styrke fællesskabet i by og sogn samt virke for, at fælles goder
og anlæg fremmest bedst muligt.”
Vi ser frem til indvielsen den 30. maj 2019.

Klyngesamarbejde
Nr. Felding borgerforening var i oktober vært for et opstartsmøde
om landsby-klynge samarbejde med Tvis, Idom og Vind.
Vi besluttede at fortsætte, når deltagerne har været omkring eget
bagland. Vi har vendt forslaget i formandsgruppen, hvor der var en
meget positiv stemning på mødet.
Holstebro Kommune er meget interesseret og støtter op om
initiativet.
Næste handling bliver at få kortlagt klyngeområdets mange
faciliteter. Til næste møde inviterer vi kirken med.

Hundeskov
Vi har arbejder med etablering af en bynær hundeskov på
kommunens areal nord for Spejderhuset.
Der er afklaret med Spejderne, at dette ikke berører spejdernes
areal og aktivitet. Holstebro Kommune er positiv.
Vi ønsker at nedsætte af arbejdsgruppe bestående af hundeejere til
etablering af bynær hundeskov.

Byudvikling
For hurtigere at nå i mål med flere byggegrunde og lejeboliger
arbejdes der med området syd for skolen som første etape.
Holstebro Kommune laver et planforslag til bebyggelse af arealet.
Vi forventer 12 parcelhuse og 8 rækkehuse med adgangsvej fra
syd.
Vi er i indgreb med Boligselskabet Holstebro / Lejerbo. Selskabet er
meget interesseret at bygge flere lejeboliger i Nr. Felding.
Selskabet har møde med Holstebro Kommune i begyndelsen af
april.

Vi ser behovet for flere lejeboliger som løftestang til at hurtigst
muligt, at få gang i byggemodningen syd for skolen.
Vi arbejder videre med løsningen.

Vi vil arbejde videre med
Byplanlægning, Vuggestuepladser, Belysning af cykelsti,
busforbindelser, klyngesamarbejde og bynær hundeskov.

Fortæl gerne til jer familie, venner og arbejdskollegaer om Nr.
Felding:
– kommunens byggegrunde tættest på Holstebro centrum –
byen med fantastiske muligheder – fantastisk at bo leve og trives i
et godt fællesskab med ”All-inclusive”
Og forventeligt snart flere attraktive byggegrunde samt grunde til
rækkehuse og lejeboliger.

Tak / Leif Brøgger

