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Generalforsamling 
 
Torsdag, den 28. november holdt foreningen generalforsamling. En lille snes medlemmer 
var mødt op til en aften med en god og hyggelig stemning.  
 
Første del stod planchef Helle 
Lassen for med en præsentation 
af vinderforslaget til det nye 
teateroplevelseshus, som er 
tegnet af arkitektfirmaet Ham-
mer, Schmidt og Lassen. Det 
var interessant at høre om for-
løbet og blive ført ind i ideerne 
bag det konkrete projekt. Helle 
Lassen havde medbragt en mo-
del, så man kunne få en mere 
konkret fornemmelse for byg-
ningens planløsning såvel ud-
vendigt som indvendigt fra. Man må fornøje sig over her i Hjørring at opleve en proces som 
denne, hvor kvaliteten spiller så væsentlig en rolle, og det ikke er ”mest muligt for mindst 
muligt”.  
 
Årets beretning drejede sig summarisk om to ting. Dels at foreningen oplever indholds-
mæssigt i forhold til kommunen og andre parter at have fået stærkere fodfæste, og dels på 
den anden side, at foreningen økonomisk og organisatorisk har udfordringer, som skal 
håndteres som det første i det nye år. Hele beretningen kan læses på foreningens hjem-
meside: www.fbl-hjoerring.dk  
 
Første greb i en økonomisk stabilisering blev generalforsamlingens beslutning om kontin-
gentforhøjelse.  Bestyrelsen havde kikket nærmere på forholdene og fundet frem til, at af 
det medlemskontingent, der i 2013 har lydt på 110 kr., er der kun 3,25 kr. at drive for-
ening for lokalt, når Landsforeningen har fået sit kontingent og betaling for blad – og de er 

http://www.fbl-hjoerring.dk/
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bestemt ikke urimelige. Der er heldigvis andre kontingenttyper, der giver os lidt mere, 
men foreningen kører med driftsunderskud og tærer på reserverne. På den baggrund be-
sluttede generalforsamlingen at forhøje kontingenterne således: Personligt medlemskab 
150 kr., familiemedlemskab 200 kr. og firmamedlemskab 350 kr. Endelig traf forsamlin-
gen en principbeslutning om, at personligt medlemskab og familiemedlemskab i løbet af få 
år sammensmeltes til en kontingenttype.      
 
Der var genvalg til bestyrelsen, mens Peter Norskov Kristensen blev nyvalgt som supple-
ant. Efter konstituering ser bestyrelsen således ud: 
Formand:  Søren Thirup, Hjørring 
Næstformand: Kjeld Poulsen, Hjørring  
Kasserer:  Mogens Thøgersen, Hjørring 
Webmaster:  Niels Bendsen, Hjørring 
Fmd. for  
træhjemmesidens red.: Esther Mortensen, Hirtshals  
Suppleant:  Peter Norskov Kristensen, Hjørring 

 
 
Medlemskampagne 

 
Ud over at hæve kontingentet vil foreningen gennem 2014 gennemføre en hvervekampag-
ne overfor personer og firmaer, som vi anser for potentielle medlemmer. I den sammen-
hæng får vi blandt andet brug for en revision af foreningsfolderen og for at få pustet nyt liv 
i foreningens hjemmeside, så man der i højere grad kan gøre sig bekendt med foreningens 
vigtige, men ofte temmelig skjulte arbejde.  
 
 

Afgørelse i klagesag 

 
Allersidst i februar 2012 klagede FBL til Natur- og Miljøklagenævnet over, at kommunen 
inden for rammerne af den bevarende lokalplan for Gammel Hjørring tillod, at man opførte 
den moderne boligblok, som har erstattet Kaffe-Hans’ hus og Kjelds Auto i Skolegade. Der 
måtte omkring 10 dispensationer til, hvilket vi i FBL mente stred mod lokalplanens formål 
og principper.  
 
Afgørelsen, som kom midt i november 2013, da 
lejlighederne for længst var opført og solgt, gik os 
imod. Vi synes ikke begrundelserne er tydelige, 
men afgørelsen er inappellabel. Den viser os 
imidlertid, hvor lidt den bevarende lokalplan for 
Gl. Hjørring i virkeligheden beskytter, hvis man 
pludselig får andre ideer. Uanset om man bryder 
sig om den nye bygning eller ej, vil intet fornuf-
tigt menneske tænke, at den er omfattet af den 
bevarende lokalplan for Gl. Hjørring. Men det er 

den. Og man kan på den baggrund være bekym-
ret for, hvad fremtiden bringer. 
  

 
Stationen i Hirtshals søges nedrevet 
 
Hos kommunen ligger i øjeblikket en ansøgning om nedrivning af stationen i Hirtshals til 
behandling. Vi i FBL’s bestyrelse og mange hirtshalsborgere – ved vi – er rystede over til-
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taget. Bygningen er Hirtshals’ dåbsattest. 
Den blev bygget, for at man derfra kunne 
lede byggeriet af havnen, uden hvilken 
Hirtshals intet var. Desuden er arkitekten 
den lokale Jens Jakobsen, som også tegne-
de en lang række bygninger i Hjørring, 
blandt andet det gamle bibliotek i Brinck 
Seidelins Gade, der nu er fredet. 
 
FBL har naturligvis i sit høringssvar kraftigt 
modsat sig en tilladelse til nedrivning og har 
også skitseret nogle muligheder for en nuti-
dig funktion for bygningen. 

Hirtshals station 1963  

 
 

Træhjemmesiden 
 
Åbningen af hjemmesiden ”Træer i Hjørring kommune” skete den 7. november ved et hyg-
geligt arrangement på Højene Skole. 
 
Borgmester Arne Boelt blændede op for hjemmesiden, som blev præsenteret for de 30 gæ-
ster af Esther Mortensen fra redaktionsgruppen. 
 
Hjemmesiden, som har adressen www.træerihjørring.dk, er 
med sit nuværende omfang ikke færdig og bliver det heller 
aldrig, for det er ikke meningen. Vi har stadig materiale, som 
vil blive lagt på i løbet af vinteren; men det er også tanken, at 
alle brugere kan komme med forslag til indhold – ja, det op-
fordrer vi faktisk til. 
 
Ved arrangementets start skulle borgmesteren plante en vin-
tereg ved Højene Skole. Kort før arrangementet opstod der 
imidlertid problemer med at bruge det valgte plantested, så 
det endte i første omgang med en symbolsk plantning. Siden 
blev det blivende plantested fundet, og den endelige plantning 
blev foretaget 11. december 2013 af anlægsgartner Jørn Rug-
tved Christiansen, som også havde sponsoreret anskaffelsen 
af træet. 

Jørn Rugtved, egetræet og formanden          
  
 

Glædelig jul 
 

Vi i bestyrelsen vil ønske alle i foreningen en glædelig jul og et godt nytår. 
Vi håber på at møde mange af jer i løbet af 2014. 

 
 
 
Venlig hilsen 
Søren Thirup 
Formand for FBL-Hjørring 
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