
Agenda/Referat Møde Nim Fællesråd 27.04.2022 Sted: Børge Sørensen kl. 19.30 

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

Dagsorden/punkter (markeret med sort) 

Referat (markeret med rødt) 

1. Områdefornyelse 

 

Vi skal have arbejdet videre med områdefornyelsesansøgning. Alle må gerne byde ind, så vi kommer et styk 

videre. Her yderligere punkter som skal sendes til Jette inden næste møde.  

Indledning og Vision (Børge) 

- Børge laver en beskrivelse, hvordan man bliver mødt med indgange til Nim (Børge) 

- Krydset Møllegade/Hovedgaden (4 træer). Lav tegning. Lindetræer. (Jens/Sven)  

- Byens indgangspartier indtil Møllegade/Hovedgaden (træer ved indgangene). Lindetræer (stammes op 

i ca. 4 meters højde). Tag billede fra Lund og isæt chikaner. (Jens/Sven) 

- Indgangen med købmanden. Lav tegning med Lindetræ i midten og byskiltet NIM i sten på bakken. De 

andre 3 indgange. Lav tegning med Lindetræ i midten og 3 stene med NIM by. Ca. 6-8 chikaner og 

træer løbende. (Husk at tænke cykelstier). (Jens) 

- Forsamlingshusets parkeringsplads. Runde bænke i hjørnerne og 2 store hvide lamper. 2 basket net, 

Bordtennis bord, og rundt sted. I midten (hop/walk). Vi skal have lavet en tegning over, hvordan det 

skal gøres. (Jette) 

- Gavlmaleri ved Annettes hus ved parkeringspladsen (Annette skal spørges). Sven 

- Dammene på Eslundvej og Østerbyvej ønskes forskønnes. Jens får besøg af Mikkel næste uge, og laver 

et oplæg inkl. budget (Jens) 

- Mosegårdsvej. Ejet af kommunen men brugsretten er overdraget til Moseforeningen. Pladsen mangler 

fornyet legeredskaber. Hvad er Moseforeningens ønsker til området. Børge tager fat på Jakob som er 

formand.  

- Fugletårn på Keldhøj / tæt på stien. Jens indhenter kreativt oplæg og budget (Jens).  

- Stisystemerne. Sven indtegner et kort ved Keldhøj, og inddrager nogle af Leilas sten med farver etc. 

Gerne med et par bænke etc.  

- Regnvandsbassin i bunden af Clemens. Skal der sås noget blomster/vilde blomster (Tommy) 

2. Råstofindvinding  

Sven og Jette mødes med gruppen tirsdag den 10. maj. Som Nim Fællesråd skal vi tænke Nim som helhed, og 

hvor bliver færrest muligt generet af det. Vi har lavet en ansøgning, hvor vi har tænkt flere scenarier ind, og vi 

kan stå inde for venstresvingsbaner. Har gruppen selv taget kontakt til kommunen? Har de selv nævnt 
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rundkørsel for Colas ved mødet? Nim Fællesråd er ikke blevet kontaktet af gruppen inden høringsfrist.  

3. Hvem laver hvad i bestyrelsen (input fra Jette) 

Det er vigtigt, at vi synliggør hvilke utrolig mange opgaver, som ligger i Nim Fællesråd. Der bliver sendt mange 

forespørgsler til fællesrådet, om de vil tage ansvaret.  

Opdatering af nimby.dk – med referater, projekter, lidt billeder fra vores infomøde...så bygger vi på derfra. Et 

overblik over igangværende projekter samt billede fra bypedeller(opgave til efteråret). Jette 

Det er bla. ikke Fællesrådets opgave, at finde et område til de unge i Nim by. Men det kan tænkes ind i 

kommende ansøgning til byfornyelse.  

4. Eventuelt 

Tommy foreslår, at stå på en stand på Horsens Bygger (Hegerman vil gerne med på en stand). Tommy får ok at 

køre videre. Han sender oplæg til resten af bestyrelsen.   

Næste møde er hos Jette den 7. juni kl. 19.30. 


