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Referat af 
 

Generalforsamling  
 

onsdag, den 15. november 2012, 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 drøftede vanskelighederne med at få en god og direkte kontakt til Teknik- og 

miljøudvalget, så det formelt fremgår, at udvalget som politisk instans er orienteret om 

foreningens synspunkter.   

- Sagen med højlagre ved transportcentret i Hirtshals blev drøftet. Det synspunkt blev 

fremført, at højlagrene nok ikke var til at undgå, men at man burde arbejde på at få dem 

kunstnerisk bearbejdet. Der blev fra anden side pointeret, at ingen udefra aktuelt har ønsket 

højlagre opført, men at der var tale om en fremtidssikring ud fra diffuse forestillinger.  

- 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, her under  

fastsættelse af medlemskontingenter 

- Generalforsamlingen fandt det vigtigt at styrke kendskabet til foreningen og derigennem 

medlemstallet. Kontingentet kan også øges. Det blev foreslået  

 at tage kontakt til forskellige kulturelle foreninger og orientere om FBL’s eksistens  

 at forsøge at slå bro til Handelstandsforeningen 

 at være til stede med flyers ved borgermøder om store projekter.  

 at henvende sig til samtlige ejere af husene, som beskrives i ”Huse i Hjørring” og 

forsøge at gøre dem interesserede  

 - Budgettet med bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kjeld Poulsen (genvalg) 

Mogens Thøgersen (genvalg) 

Esther Mortensen (nyvalg) 
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Bestyrelsen består desuden af Niels Bendsen og Søren Thirup, som ikke var på valg.  

 

7. Valg af suppleant 

Elisabeth Friis-Rødel (genvalg) 

 

8. Valg af revisor 

Bent Larsen (nyvalg) 

 

9. Eventuelt 

- Det blev foreslået, at lave et arrangement om kirkegårdskapellet i Hjørring, som netop er 

blevet renoveret.   

- Formanden takkede Bent Larsen for hans indsats som foreningens kasserer og øvrige arbejde 

i bestyrelsen.  

 

 

 

 

From: Per Maack Andersen  
Sent: Sunday, December 02, 2012 1:20 PM 

To: Søren Thirup  
Subject: Re: referat af FBL-generalforsamling 

  
Referatet dækker efter dirigentens hukommelse det væsentligste på generalforsamlingen fremførte, 

så OK fra min side. 
  
Hilsen Per 

 
----- Original Message -----  
From: Søren Thirup  
To: Per Maack Andersen  
Sent: Friday, November 30, 2012 4:55 PM 
Subject: referat af FBL-generalforsamling 

  
Kære Per. 
  
Jeg skal høre, om dirigenten ved FBL’s generalforsamling 15. november 2012, kan godkende 
vedhæftede referat. 
  
  
Mange hilsner 
Søren 
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