
FORENINGEN FOR              

 
 I HJØRRING-OMRÅDET 

 

Formand: Søren Thirup, Åkandevej 37 

9800 Hjørring 

Telefon 98 90 33 03 

E-mail: thirup@has.dk 

 

FBL- HJØRRING      1 

 

Referat af 
 

Generalforsamling  
 

torsdag, den 28. november 2013, kl. 19 

på  

Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring 
 

 

 

13 medlemskaber (18 personer) deltog i generalforsamlingen. 

 

Som optakt til generalforsamlingen præsenterede planchef Helle Lassen det netop udpegede vinderforslaget 

til Vendsyssel Teateroplevelseshus, tegnet af Schmidt, Hammer og Lassen.  

 

  

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af dirigent 

Mogens Mortensen 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

- Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.  

- 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 

- Bestyrelsen foreslog kontingenterne hævet således: 

 Personligt medlemskab: 150 kr. 

 Familiemedlemskab: 200 kr. 

 Firmamedlemskab (2 blade): 350 kr. (yderligere blade 200 kr. pr. abonnement) 

- Bestyrelsen lagde op til en harmonisering over fx 4 år af de to private medlemskaber og 

derefter sammenlægning, så det private medlemskab giver adgang for to personer til 

foreningens arrangementer. 

Der kom fra forsamlingen en opfordring til at korte dette harmoniseringsforløb ned til 2 år. 

Ingen talte imod denne opfordring.  

 - Budgettet og bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelser blev godkendt. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
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Søren Thirup (genvalg) 

Niels Bendsen (genvalg) 

 

Bestyrelsen består desuden af Kjeld Poulsen, Mogens Thøgersen og Esther Mortensen, som 

 ikke var på valg. 

 

7. Valg af suppleant 

Peter Norskov Kristensen (nyvalg)  

 

8. Valg af revisor 

Elisabeth Friis-Rødel (nyvalg) 

 

9. Eventuelt 

- Der udspandt sig en uformel samtale om sagen med byggeriet Christiansgade 36, som ikke 

fik blide ord med på vejen. Kommunen blev hårdt bebrejdet sin mangel på omtanke og 

fornemmelse for det miljø, der bygges i.    

- Udviklingen mod øst af Hirtshals Havn og den deraf følgende konflikt med fredskov blev 

også berørt. Det blev fremhævet og fra flere sider støttet, at havnens udvikling er så vigtig for 

erhvervsliv og beskæftigelse i Hjørring kommune, at konflikten skal løses til fordel for 

havnens udvidelse, evt. ved plantning af erstatningsskov.  

 

 

 

From: Mogens Mortensen  
Sent: Friday, November 29, 2013 6:22 PM 

To: 'Søren Thirup'  
Subject: SV: Tak til Mogens! 

  
Kære Søren 
Selv tak for i aftes, jeg fornemmede også en god stemning med nogle gode og positive tilbagemeldinger på 
bestyrelsens arbejde, i modsætning til den berettigede kritik kommunen som helhed fik! 
Jeg har ingen bemærkninger til referatet af mødet i aftes. 
God weekend til jer begge 
Mogens 

  
Med venlig hilsen 
Mogens Mortensen 
Nejstlunden 24, 9850 Hirtshals 
Tlf. +4598944127 – mobil. +4551245599 

  
Fra: Søren Thirup [mailto:thirup@has.dk]  
Sendt: 29. november 2013 17:30 
Til: nejstlunden24@stofanet.dk 
Emne: Tak til Mogens! 

  

Kære Mogens, 
  
Tak for din indsats igår aftes. Den var absolut medvirkende til aftenens gode forløb. 
Jeg vedhæfter et referat af generalforsamlingen. Jeg vil gerne høre, om du som mødets dirigent 
finder det dækkende? 
  
Mange hilsner 
Søren 
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