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Generalforsamling 
 
Onsdag, den 15. november holdt foreningen generalforsamling. Trods et noget 
svagere fremmøde end sidste år var der en god og engageret stemning i forbin-
delse med det indledende foredrag, hvor planchef Helle Lassen præsenterede 
relevante emner i Udviklingsplan 2011. Hun formåede at give sine betragtnin-
ger kant, så der udspandt sig en levende debat.  
 
Årets beretning indeholdt et afsnit om det problematiske i, at politikerne uden 
skrupler giver sig selv lov til ikke at overholde kommuneplanen ved at lave 
kommuneplantillæg til stort set alle nye lokalplaner. Desuden blev det pro-
blematiseret, at rigtig mange af de sager, FBL har interesse i, afgøres admini-
strativt. Foreningens råd og kommentarer er, så godt det lader sig gøre, base-
ret på et fagligt grundlag, men er også udtryk for en politisk – men ikke parti-
politisk – holdning i forhold til sagsområdet. Derfor ønsker FBL som interesse-
organisation også at være i dialog med politikerne. 
Hele beretningen kan læses på foreningens hjemmeside: www.fbl-hjoerring.dk  
 
Generalforsamlingen besluttede at forhøje kontingentet for personligt medlem-
skab med 10 kr. og kontingenterne for familiemedlemskab og firmamedlem-
skab tilsvarende forholdsvis. Kontingentet har i adskillige år været uændret, 
og da en meget væsentlig del dækker tidsskriftet ”By og Land”, kan den tilba-
geværende sum ikke længere dække foreningens sparsomme udgifter uden en 
forhøjelse.     
 
Alle valg gav genvalg, så bestyrelsen ser stadig således ud: 
Formand:  Søren Thirup, Hjørring 
Næstformand: Kjeld Poulsen, Hjørring  

Kasserer:  Bent Larsen, Sindal 
  Mogens Thøgersen, Hjørring 
  Niels Bendsen, Hjørring 
Suppleant:  Elisabeth Friis-Rødel, Hirtshals 
 
 
Postloven og bevaringsværdige huse (2) 

http://www.fbl-hjoerring.dk/
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I det seneste nyhedsbrev stod første kapitel af historien om brevkasser. 
Henvendelsen til avisen resulterede, som en del nok har bemærket, at for-
manden fik sine femten minutters berømmelse: Optagelse til 24Nordjyske og 
stort opslået artikel i avisen. Nogle uger senere lavede DR-Nordjylland et inter-
view, hvor formanden også måtte have en mening om postkasser i det hele 
taget, hvilket også resulterede i, at Skaga Radio ville have en kommentar. 
Her i december har to bestyrelsesmedlemmer deltaget i en besigtigelse af Gl. 
Hjørring sammen med en repræsentant for kommunen og en konsulent fra 
Post Danmark for at se på gode og rimelige løsninger på brevkasser. Kommu-
nen ville efterfølgende udarbejde et brev til borgere med bevaringsværdige hu-
se. 
Denne sag har haft en bevågenhed, som er langt større end, vi i bestyrelsen 
havde forventet. Vi kunne ønske os en tilsvarende interesse for mange andre 
af de sager, foreningen arbejder med.    

 
 
Lintner - receptkuverter 
 
Det viste sig, at Historisk Arkivs mødelokale var alt for lille til arrangementet 
13. oktober, da Henrik Lintner fortalte om receptkuverter og specielt Svane 
Apotekets motiver med gamle Hjørring-motiver. Der var offentlig adgang til 
arrangementet, og over 50 mødte op, men trængslen fik nogle til straks at gå 
igen. 
 
 
Medlemsarrangementer i 2012 
 
Søndag den 29. januar arrangerer vi en lille filmeftermiddag – se kalenderen 
nedenfor. Arrangementet er kun for foreningens medlemmer, og der vil blive 
lejlighed til efterfølgende at drikke en kop kaffe sammen. 
Vi er i gang med at forberede endnu et åbent-hus-arrangement. Denne gang 
bliver det Hirtshals Rådhus, og datoen er fastlagt til 24. marts. 
Derudover arbejder vi på et besøg på Odden, et arrangement omkring Mårup 
Kirke, præmiering af en bygning og selvfølgelig en sommerudflugt. 
 
 

Glædelig jul 
 
Vi i bestyrelsen vil ønske alle i foreningen en glædelig jul og et 
godt nytår. Vi håber på at se mange af jer i løbet af 2012. 
 
 

Kalenderen 
 
12. januar:  Bestyrelsesmøde 

29. januar, kl. 14.30: Forevisning af film om Hjørring og egnsudvikling  
  – internt medlemsarrangement 
14. februar:   Bestyrelsesmøde 
12. marts:   Bestyrelsesmøde 

24. marts, kl. ??: Hirtshals Rådhus. Åbent hus – offentlig adgang  
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11. april:   Bestyrelsesmøde 
14. maj:   Bestyrelsesmøde 
12. juni:   Bestyrelsesmøde 

 
 
 
Venlig hilsen 
Søren Thirup 
Formand for FBL-Hjørring 
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Eventuel illustration – hvis avisen er indforstået: 
 

  
Foto: Kurt Bering, Nordjyske 


