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Jeg vil gerne ønske foreningens medlemmer Godt Nytår!
Tidligere år er det tilsvarende nyhedsbrev kommet i december, så jeg også
kunne nå at ønske jer glædelig jul. Det ændrede tidspunkt skyldes, at der ved
generalforsamlingen i november skete udskiftning i bestyrelsen.
Nyvalg til bestyrelsen
Bent Larsen, Sindal, som har været kasserer i foreningen siden 2005 ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men heldigvis var han villig til tage opgaven
som revisor. Som ny i bestyrelsen blev Esther Mortensen valgt. Esther er landskabsarkitekt og har en lang årrække arbejdet i administrationen i Hjørring
Kommune. Esther har det seneste år allerede været stærkt involveret i foreningens arbejde, idet hun som menigt medlem er gået ind i arbejdet med at
lave hjemmesiden ”Træer i Hjørring Kommune” – oven i købet som koordinator
af arbejdet.
Bents opgaver er blevet fordelt således, at kassererarbejdet overgår til Mogens Thøgersen, arbejdet med hjemmesiden tager Niels Bendsen sig af, og udsendelser til medlemmerne er – i hvert fald i denne omgang – endt på formandens skrivebord. Når tingene har fungeret fint i et regi, tager det lidt tid at få
dem ”op at køre” i et andet, men nu er vi så småt ved at være på plads og i
orden.
Codanhus – orientering og debat
Til generalforsamlingen var vi ca. 20 personer samlet og begyndte aftenen
med at høre Søren Nygaard fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard fortælle om
arbejdet med ombygning af Codanhus eller Nørregade 2, som han foretrak at
kalde det. Vi hørte bl.a. om kravene til energibesparelser, om forsøgene på arkitektonisk at bryde de store flader og om, at facadens finish bliver en form for
pudslag. Vi hørte også om problemstillinger og løsninger, der er baggrund for
den indvendige organisering og indretning af huset.
Tilhørerne var engagerede og udviste stor lyst til at spørge og kommentere.
Én ting havde Søren Nygaard enten ikke lyst til at tale om eller ikke forståelse
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for. Det var en bekymring, som dukkede op flere gange, angående Springvandspladsen, hvor bygningens facade rykkes et par meter frem og buen med
byrådssalen endnu mere. Hvad vil sådan en ændring betyde for det byrum,
Springvandspladsen udgør? Hvordan vil balancen og proportionerne opleves?
Haussmanns Paris – og Hjørring
Netop nu har den nyuddannede arkitekt Maria Bjerg Nørkjær, med opvækst
her i kommunen, en lille udstilling på Vendsyssel Kunstmuseum ”Metropolis:
mellem arkitektur og kunst”, hvor man kan opleve kaotiske collager og fantasifulde modeller, som tager afsæt i en arkitektonisk undersøgelse af Paris.
Billederne har relation til Marias afgangsopgave, hvor hun undersøger, hvordan man kan bygge nyt og moderne i så homogen en bydel som Haussmanns
Paris og bevare hensyn og respekt over for de historiske bygninger.
På den baggrund er FBL gået i samarbejde med Kunstmuseet om at arrangere et foredrag med Maria Bjerg Nørkjær, hvor hun gør rede for sine tanker og
ideer vedrørende Paris, men også perspektiverer til vores lille andedam, Hjørring.
Selv om ikke alt i skrivende stund er helt på plads, skal meget gå galt, hvis
ikke foredraget finder sted på Kunstmuseet, lørdag, 9. februar, kl. 14 – 16. I
får nærmere besked omkring månedsskiftet.

Kalenderen
10. januar:

Bestyrelsesmøde

9. februar:

Foredrag med Maria Bjerg Nørkjær

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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