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Referat af 
 

Generalforsamling  
 

onsdag, den 16. november 2011, kl. 19 

på  

Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring 
 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af dirigent 

Per Maack Andersen 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

- Forsamlingen kom med anerkendende bemærkninger om det bredspektrede arbejde, 

bestyrelsen udfører. Det er for en stor del ikke så synligt, men alligevel vigtigt. 

- Der blev gjort bemærkning om, at de udadvendte aktiviteter var vigtige for foreningens 

profilering, og at det er en god idé, at nogle af arrangementerne er lukkede og kun for 

medlemmer, og at andre er åbne for offentligheden. 

- Det blev også positivt bemærket, at foreningen har fået god kontakt og gennemslag i 

pressen. Det er en vigtig vej til større opmærksomhed på bygnings- og landskabskulturen. 

- Beretningen blev godkendt.    

 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag 

 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder  

fastsættelse af medlemskontingenter 

Bestyrelsens forslag om kontingentstigning for personligt medlemskab fra 100 kr. til 110 kr. 

og for de øvrige medlemskaber i samme forhold blev vedtaget. 

 Budgettet blev godkendt. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Søren Thirup (genvalg) 

Niels Bendsen (genvalg) 

 

7. Valg af suppleant 

Elisabeth Friis-Rødel (genvalg) 

 

8. Valg af revisor 

BDO ScanRevision (genvalg) 
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9. Eventuelt 

- Det blev foreslået, at foreningen altid bestræbte sig på at være repræsenteret til møderne i det 

grønne råd. Der er brug for den vinkel, FBL kan kaste ind over arbejdet der.   

- Det blev foreslået, at man lavede et arrangement med Thomas Bertelsen, Nationalmuseet, 

om nedrivningen af Mårup Kirke. 

 

 

 

 

 

From: Per Maack Andersen  
Sent: Tuesday, November 22, 2011 11:33 PM 

To: Søren Thirup  

Subject: Re: referat fra generalforsamling 

  
Kære Søren. 
  
Fint referat, som jeg finder dækkende for generalforsamlingens forløb. 
  
Hilsen Per 

 

 
----- Original Message -----  
From: Søren Thirup  
To: Per Maack Andersen  
Sent: Saturday, November 19, 2011 11:53 AM 
Subject: referat fra generalforsamling 

  
Kære Per. 
  
Jeg har udfærdiget et referat af generalforsamlingen, og jeg fremsender det hermed til 
generalforsamlingens dirigent for at høre, om han finder det dækkende. 
Eventuelle mangler indføres fluks. 
  
Hilsen Søren 
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