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Generalforsamling 2015
Onsdag, den 25. november holdt foreningen generalforsamling. Omkring 25 personer var
mødt op til et arrangement i en god atmosfære.
Arrangementet blev indledt med et fyraftensmøde,
hvor planlægger, arkitekt Bente Mouritzen, Hjørring Kommune, præsenterede projektet ”Løkkensvej – lev godt, lad det gro”. Det er et interessant
pilotprojekt, der det næste par år skal afdække
mulighederne for at transformere de ”skrantende”
landsbyer langs Løkkensvej, så de bliver mere attraktive boligområder, samtidig med at man vil
gøre naturområderne mere sammenhængende og
trække dem ind i boligområderne til gavn for både
flora, fauna og mennesker.
Der var god spørgelyst og engageret debat, før man
satte sig til bords for at spise lidt og samle kræfter
til generalforsamlingen.
Selve generalforsamlingen forløb stilfærdigt. Beretningen foranledigede et enkelt spørgsmål om
bevaringsværdige huse, hvilket gav anledning til at
præcisere, at man ikke har foretaget en systematisk gennemgang af bygningsmassen i kommunen
for at finde alle potentielt bevaringsværdige huse.
Der blev vedtaget følgende kontingentsatser for Forsiden af projektbeskrivelse
2016: Personligt medlemskab 175 kr., familiemedlemskab 225 kr. og firmamedlemskab 400 kr.
Den samlede bemanding i bestyrelsen og på suppleantposterne er uforandret, men to
”byttede plads”, således at Peter Norskov Kristensen indtræder i bestyrelsen og Esther
Mortensen indtager en suppleantpost. Efter konstituering ser bestyrelsen således ud:
Formand/sekretær:
Søren Thirup, Hjørring
Næstformand:
Niels Bendsen, Hjørring
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Kasserer:
Suppleanter:

Mogens Thøgersen, Hjørring
Kjeld Poulsen, Hjørring
Peter Norskov Kristensen, Hjørring
Esther Mortensen, Hirtshals
Vibe Gro Falk, Skallerup

Vindmøller
Siden sidste nyhedsbrev har foreningen reageret i forhold til to i pressen temmelig omtalte
vindmøllesager: Et projekt i Gårestrup og et ved Rubjerg. I begge tilfælde har vi frarådet
projekterne ud fra landskabsæstetiske betragtninger.
Vi er helt på det rene med, at politikerne må have flere aspekter med i afvejningen, men
den landskabsmæssige påvirkning er et centralt element i miljørapporterne, og vi mener
også, at det skal vægtes meget tungt.
Foreningens svar kan læses på hjemmesiden http://www.fblihjoerring.dk/ under Nyheder/Aktuelt netop nu og flere sagsakter under Aktiviteter/Aktuelle sager.

Gode byer: Hjørring trestjernet
Landsforeningen
for
Bygnings- og Landskabskultur
lancerede forleden dag en
smiley-ordning for historiske
bymiljøer.
Hjørring får
tre stjerner ud af seks mulige.
Det sker på hjemmesiden:
http://godebyer.dk/,
hvor
alle landets historiske bykerner tildeles smilyer og stjerner. Man kan således danne
sig et overblik over, hvor de
bedst bevarede bymiljøer er.
På hjemmesiden kan man
også læse mere om, hvordan
de forskellige byer er opstået
og har udviklet sig.
Landsforeningen håber med initiativet Godebyer.dk at få gjort opmærksom på, hvor betydningsfuldt det er at passe på de historiske bymidter. Et godt bymiljø er mange penge
værd for en by; det giver trivsel, og det tiltrækker handel, turisme og gode skatteborgere.
Afsnittet om Hjørring er udarbejdet af FBL-Hjørring, men smiley- og stjernetildelingen er
foretaget af Landsforeningen.
I FBL-Hjørring mener vi bestemt, at byen fortjener de tre stjerner, og vil mene, at man
med god omtanke i udvikling af bymidten kan bringe den op på fire.
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Kulturmiljøer
Efter at arbejdet har ligget stille
hen over sommeren, har FBL igen
været inviteret af kommunen – vel
som eksternt sagkyndige – til at
drøfte kommunens udpegninger af
kulturmiljøer. Et område, som
kommunerne har overtaget fra de
nedlagte amter, men som Hjørring
Kommune først nu for alvor får
kikket på.
Arbejdet bliver politisk behandlet
hen over foråret, hvor det også vil
komme i offentlig høring.

Rubjerg Knude er udpeget som kulturmiljø. Billedet er
lånt fra kommuneplanen.

De udpegede kulturmiljøer er inddelt i syv kategorier: Kystkultur, Klostre og hovedgårde, Bosætning på landet, Bymiljøer,
Markante fortidsminder, Jernbaner, Rekreative anlæg.

Glædelig jul
Bestyrelsen vil ønske alle i foreningen en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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