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Generalforsamling 2014
Onsdag, den 26. november holdt foreningen generalforsamling. Knap tyve personer var
mødt op til en aften med en god og hyggelig stemning.
Aftenen blev indledt af arkitekt Jørgen Ussing, som præsenterede en række af sine
byggerier i Hjørring, Løkken og Lønstrup.
Han betonede stedets og naturens betydning for bygningernes fremtræden. Det
første hus, han præsenterede, var ”Bispegården” på garni-grunden, som FBLHjørring har haft indklaget for Natur- og
Miljøklagenævnet, og som efter Ussings
udsagn var det eneste af hans bygværker,
som ikke var ydmygt i forhold til omgivelserne, men måtte markere, at det ligger i
skæringspunktet mellem to lange trafikakser. Det sidste hus i præsentationen var et Dette sommerhus, som også blev vist i seneste nyhedsbrev,
sommerhus i Lønstrup, som FBL-Hjørring er det, som FBL præmierede Ussing for i 2012
præmierede i 2012 (før den kommunale
arkitekturpris blev etableret).
Årets beretning drejede sig summarisk om to ting. Dels foreningens stærkt forbedrede forhold til kommunen dels intern mobilisering i foreningen med ny hjemmeside, medlemshvervning og justering af vedtægterne. Hele beretningen kan læses på foreningens hjemmeside: www.fbl-hjoerring.dk
Vedtægtsændringerne blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen. Jeg vil fremhæve tre ting. Foreningens navn er nu ”FBL-Hjørring, Foreningen for
bygnings- og landskabskultur”, selv om det endnu ikke er slået igennem i brevhovedet.
Formålsformuleringen er strammet og præciseret. Og så er bestyrelsen udvidet i og med,
at der nu er to suppleanter, idet suppleanterne traditionelt deltager i bestyrelsesarbejdet.
Medlemskontingenterne blev justeret således: Personligt medlemskab 175 kr., familiemedlemskab 200 kr. og firmamedlemskab 375 kr. En debat var gået forud, og bestyrelsen lovede til næste generalforsamling at komme med en klar indstilling til, om personligt med-
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lemskab og familiemedlemskab skal slås sammen eller bibeholdes som to kategorier. I
tilfælde af det sidste mente forsamlingen, at differensen i kontingent skal være større.
Der var genvalg til bestyrelsen og den ene suppleantpost. Til den anden suppleantpost
blev Vibe Gro Falk nyvalgt. Efter konstituering ser bestyrelsen således ud:
Formand/sekretær:
Søren Thirup, Hjørring
Næstformand:
Niels Bendsen, Hjørring
Kasserer:
Mogens Thøgersen, Hjørring
Kjeld Poulsen, Hjørring
Esther Mortensen, Hirtshals
Suppleanter:
Peter Norskov Kristensen, Hjørring
Vibe Gro Falk, Skallerup

Kulturmiljøer
Kommunen er for tiden i gang med at gennemgå og harmonisere beskrivelserne af de
udpegede kulturmiljøer i kommunen. I det
arbejde har man inviteret FBL-Hjørring og
Vendsyssel Historiske Museum til at være
sparringspartnere og på en række møder løbende kommentere arbejdet. Vi er i bestyrelsen glade for, at foreningen på den måde får
lejlighed til at påvirke arbejdet.
Fra FBL-Hjørring deltager Søren Thirup og
Niels Bendsen. Niels Bendsen sad i sin tid som
formand for Kulturmiljørådet i Nordjyllands
Amt. Foreningen er således stærkt repræsen- Rubjerg Knude er udpeget som kulturmiljø. Billedet er
teret i det aktuelle arbejde. Mogens Thøgersen lånt fra kommuneplanen.
deltager også, men som repræsentant for museet. Arbejdet forventes færdigt midt på foråret.

Hjemmesiden

Billedbånd fra hovedet på foreningens hjemmeside

Hvis man er interesseret i at se, hvad foreningen arbejder med og løbende følge, hvad der
sker, kan jeg meget anbefale, at man kikker på foreningshjemmesiden, www.fblhjoerring.dk under punkterne ’Nyheder’ og ’Aktiviteter’.
Vi forsøger at holde siden opdateret, så I kan være ordentligt orienterede. Senest er der
lagt dokumenter fra generalforsamlingen på samt en skrivelse til kommunen vedrørende
planer om at nedrive Svanelundsvej 6 og opføre et større antal lejligheder.
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Niels Vium og Hack Kampmann – igen
Arrangementet i oktober var overtegnet. Derfor har FBLHjørring og KViV (Kunstens Venner i Vendsyssel), der i samarbejde med Folkeuniversitetet står som arrangører, fået en
aftale i stand med Niels Vium om, at han kommer og gentager arrangementet, hvor han først vil forelæse om Hack
Kampmann og hans arkitektur og derefter vise rundt i Amtmandsboligen, hvis restaurering han har været involveret i.
Denne gentagelse finder sted søndag, den 15. marts, kl. 14 i
Amtmandsboligen. Invitation udsendes efter nytår.
Amtmandsboligen i frøperspektiv

Glædelig jul
Bestyrelsen vil ønske alle i foreningen en glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber at møde mange af jer i løbet af 2015.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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