
Agenda/Referat Møde Nim Fællesråd 27.06.2022 Sted: Tommy kl. 19.30 

Deltagere: Jens, Sven, Børge, Tommy og Jette (referent). 

Dagsorden/punkter (markeret med sort) 

Referat (markeret med rødt) 

1. Opfølgning på områdefornyelse 

 Chikaner skal omskrives side 15. Skift Chikaner ud med Lindetræer på Hovedgaden 

Alt vedr. hastighed, trafik skal fjernes. Fx Lindetræer på Hovedgaden kan være med til at skabe et grønt 

område, og skabe en rød tråd med udgangen af Nim. Det skal hedde forskønnelse i stedet for trafik.  

 Der skal udarbejdet budget i excel ark (Sven isætter i arket inkl. de priser han allerede har): 

- side 11. Chikane og 1 stk. Linde træ kr. 50.000,-  

’Nim’ skrevet i sten ca. kr. 20.000,- (Nim fællesråd leverer stenene). 

- Bænke kr. ca. 3.500,- stk. (ca. 14 stk. i alt) 

- Rydning af branddamme kr. 8.000,-  

- Fugletårn inkl. støbning kr. 149.000,. 

- Mosen Petangue bane (se pris sendt fra Jette) 

- Basket bane 2 stk. Galvaniseret street basket system kr. 6.248,- stk.  

- 2 lamper / busskure – Jette kontakter Lene og spørger ind til dette.  

eller kontakt JØNI  

- Gavlmaleri. (Bramming. Kr. 200.000. Vi estimerer kr. 100.000,-). Tommy undersøger. 

- Mulig legeplads ved Keldhøj. Jens initiere en tegning med gynger etc. 

Jens undersøger med hvem som kan hjælpe med at sætte vores ansøgning op.  

Børge opsatte et opslag på fb, så må vi se hvor mange som kontakter os.   

Jens sender en tekst til fugletårnet til Jette. 

Send gerne rettelser/kommentarer til samlet ansøgning inden næste møde, som Jette sætter 

sammen og sender ud.  

2. Eventuelt 

Jette fortalte om et møde vedr. kommende grusgrav Nim Øst, som HM havde inviteret udvalgte naboer med til, 

som havde sendte et høringssvar i juni 2021. De indkaldte stillede spg. vedr. forskellige punkter, som fx driftstider 

(som er standard ved grusgrave), varighed 5½ (reduceret med ½ år), støj, støv, støjvolde og trafik.  

Regionen vil sende ansøgningen ud i ny 4 ugers høringsperiode.   

Næste møde er den 15. August kl. 19.30 hos Sven. Deadline for ansøgning til byfornyelse er den 30. oktober.  

 


