
Agenda/Referat Møde Nim Fællesråd 15.03.2022 Sted: Sven Jørgensen Underup kl. 19.30 

Deltagere: Jens, Sven, Tommy, Børge og Jette. 

Dagsorden/punkter (markeret med sort) 

Referat (markeret med rødt) 

1. Feed-back fra arbejdsmøde om områdefornyelse Nim og omegn den 28. februar i Nim Forsamlingshus 

Gennemgang af alle de fantastiske ideer som alle i Nim kom med. I alt modtog Jette 35 sider med forskellige 

gode og kreative ideer – meget flot! 

Mange af ideerne var omkredset om følgende tiltag: 

 4 indgangsportaler til/fra Nim (Hovedgaden og Møllegade – hele vejen). Her ønskes at man tænker 

begge gader ind som helhed og ikke kun ved indgangen. Her skal tænkes hele gaden (grønne områder 

etc.). Man ønsker at integrere grønne områder/beplantninger langs vejen. Evt. med rundkørsel 

(Hovedgaden/Møllegade) 

 Mosegårdsvej– sammenhængen til Mosegårdsvej som en afstikker (legepladsen). Samt mulighed for at 

integrere Keldhøj.  

 Pladsen overfor tidligere Købmand 

 De gamle branddamme  

Jette kontakter Lene Holmgaard fra Kommunen. Mødet afholdes med kommunen torsdag den 24. marts kl. 

15.00 – 16.00 – Sven, Jens og Jette deltager. Jette sender materialet til alle samt Lene Holmgaard inden mødet.  

Sven taler med skolen, Idrætsforeningen og nuværende ejere af områder som kunne komme i spil. Vigtigt at 

alle høres. 

Fællesråd har valgt at fokusere på områder, som er kommunalt ejet.  

2. Bidrag til forsamlingshuset  

Hvert år modtages et bidrag af SAMBY til Nim Fællesråd på ca. kr. 15.000,-. Vi har pt. kr. 27.000,- i Nim 

Fællesråd. 

Vi bliver alle enige om at give kr. 15.000,- til tilskud til toiletter til Borgerforeningen.  

3. Eventuelt 

 Nyt kommende indvindingsområde (Sødal – vest for Nim). Jette sender høringssvar til alle i bestyrelsen 

til information. Jeg har udarbejdet sammen med arbejdsgruppen høringssvar, som sendes inden den 

22. Marts. Jette informere lokalt på facebook Nim – aktiviteter i Nim.  

 Tommy sørger for at storkereden bliver sat op ved Keldhøj 

 Sven sørger for, at der kommer ny rude i infostander overfor den gamle købmand pris ca. Kr. 800,-.  

 Næste bestyrelsesmøde aftales efter mødet med kommunen, når processen er informeret fra 

kommunen. 


