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13 medlemskaber (16 personer) deltog i generalforsamlingen. 

 

Aftenen blev indledt af arkitekt Jørgen Ussing, som under overskriften ”Arkitektur og Sted” fortalte om sit arbejde, og 
med billedeksempler fra især Hjørring og Løkken viste resultaterne af sine bestræbelser på at omsætte et steds lys, læ, 

udsigt og historie i fysisk form.  

 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 
 Mogens Mortensen 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 
Fra forsamlingen kom der rosende bemærkninger om foreningens aktivitetsniveau, og der kom konkret 

forslag til medlemshvervning ved at ”gøre sine hoser grønne” hos grupper, der engagerer sig i en 

konkret sag, fx byggeriet på Elsagervej, hvor Hjørring Friskole tidligere lå. 
Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

 Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag.  
 

5. Forslag om ændring af vedtægter 

 Formanden præsenterede hovedtrækkene i ændringerne. 

 Ændringerne blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 
 

6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder  

fastsættelse af medlemskontingenter  
 Kontingentændringerne blev diskuteret.  

Den påtænkte sammensmeltning af det personlige medlemskab og familiemedlemskabet, som 

bestyrelsen præsenterede ved sidste års generalforsamling, var bestyrelsen nu knap så sikker på, var en 
god idé. Røster på generalforsamlingen fremførte det synspunkt, at hvis de to medlemskabstyper 

opretholdes, skal forskellen på kontingentbeløbene være større.  

Formanden lovede generalforsamlingen, at bestyrelsen til næste generalforsamling ville møde frem 

med en klar indstilling. 
Budgettet og bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelser blev godkendt. 

Nye kontingentsatser: 
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 Personligt medlemskab: 175 kr. 

 Familiemedlemskab: 200 kr. 

 Firmamedlemskab (2 blade): 375 kr. (yderligere blade 200 kr. pr. abonnement) 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Kjeld Poulsen blev genvalgt for 2 år. 

 Mogens Thøgersen blev genvalgt for 2 år. 

 Esther Mortensen blev genvalgt for 1 år. 

 
 Bestyrelsen består desuden af Søren Thirup og Niels Bendsen, som ikke var på valg. 

 

8. Valg af suppleant/suppleanter 
 Peter Norskov Kristensen blev genvalgt. 

 Vibe Gro blev nyvalgt. 

 

9. Valg af revisor 

 Elisabeth Friis-Rødel blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt 
- Efter ros af foreningens indsats blev det foreslået, at FBL – evt. i tilknytning til det fotoprojekt vedr. 

bevaringsværdige bygninger, som blev omtalt i beretningen – skulle lave en bred folkelig kampagne, hvor 

borgerne og måske især børn og unge skulle pege på, hvad de finder bevaringsværdigt i bygningsarven. Det 
centrale formål skulle være diskussionen om bærende bevaringsværdier. 

- Der blev også rejst bekymring om de kulturmiljøer, landsbyerne udgør. De nedbrydes stille og roligt hus for 

hus, og især tabet af bygninger med særlige funktioner (smedje, skole, købmand) forringer kulturmiljøet.  
 

 

 

 
 

 

 
Mogens Mortensen 

Dirigent 


