Referat fra møde i Lokalråd d en 29.5. 2019 på Nors Skole.
Deltagelse fra : Borgerforeningen Aktiv Netværk Nors Børnehus De muntre Motionister KFUM Nors hallen NBK Nors skole Dilettant
foreningen Teutoner Skolebestyrelsen Nors Fitnesline Spejderne i Vandet Menighedsråd fra Nors Tved og Ø Vandet Kfum og K i
Skinnerup Bestyrelsen i Lokalråd
Punkt 1 Velkomst Jens Otto Nystrup bød velkommen til de 24 fremmødte, efter en præsentationsrunde blev ordet givet til Karen
Johansen og Inger Svane.
Punkt 2

Lokal Rådet

Status fra 20.11.18 og til nu
Karen og Inger fortalte om det der er sket i lokal rådet indtil nu. Der er blevet arbejdet på en fælles kalender og et frivilligt korps. Vi
har fået oprettet et cvr. nr. og har snakket logo til foreningen. Vi er i gang med en velkomstfolder til nye tilflyttere. V fik ideer og
forslag vi vil arbejde videre med
Punkt 3 Hvorfor er sammenhold vigtig for lokal område Oplæg ved Mogens Overgård

Mogens fortalte om det faldende elevtal for skolen og om vigtigheden af at vi er en attraktiv og aktiv område og kom med mange gode
forslag og ideer til hvordan vi kan profilere området, ved at komme ud over vores egen grænse og at vi kan omtale området som
”verdens navle-hvor man har alt det man behøver”. Tal området op ,styrk fællesskabet sammenholdet samarbejdet. Forslag til
slogan/brand af området : ”Med sø og skov, mellem hav og fjord”
Punkt 4

LUF Thisted Kommunes nye til tag i forhold til lokalområdet

Jens Otto orienterede om LUF hvor han er valgt ind. LUF uddeler i 2019 en halv mill. kr. Foreninger her i området kan sende forslag til
Lokal Rådet som så søger. Der kan søges op til 50000 kr. i perioden 1.6. -1.9. 2019 Lokalrådet skal have ideer i god tid inden næste
fællesmøde den 22.8. Ideer til hvad området evt. kan søge om: En drone optagelse , udvikling af et fællesområde i by midten det
kunne være ved Bykernen .
Punkt 5 Min Landsby- Fælleskalender
Det blev bestemt at det er det vi arbejder videre med ,og til næste fællesmøde inviteres Rikke herop og fortælle om appen. Vi regner
med at søge penge ved kommunen til opstart.
Punkt 6 Drøftelse af:
www. Nors by.dk

Byens hjemmeside hvor også referater fra Lokal Råd bliver lagt ind

Velkomst til tilflyttere Lokalrådet arbejder videre med velkomstfolder til nye tilflyttere
Logo ? Vi vil evt. lave en konkurrence om Logo til Lokal Råd
Sommerfestudvalg NBK Borgerforeningen Aktiv Netværk og evt. Dilletant foreningen er med i sommerfestudvalget. Inger indkalder
til møde når vi har fundet en dato. Det bliver enten den 12. el. 13.juni
Punkt 7 Evt.

Næste fællesmøde i Lokal Råd er den 22. 8. 2019 kl.19.30

Referent: Inger Svane

