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Indkaldelse til 
 

Generalforsamling  
 

torsdag, den 24. november 2016, kl. 19 

i Rådhuskælderen, Torvet, Hjørring 
 

Aftenen indledes af 

   

Per Maack Andersen, 
 

som under overskriften ”Et hus og dets beboere” vil fortælle om sit bevaringsværdige hus.  

(Se nærmere på næste side)  
 

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

(skal være bestyrelsen i hænde senest 10/11) 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder  

fastsættelse af medlemskontingenter  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Mogens Thøgersen (villig til genvalg), Kjeld Poulsen (villig til 

genvalg) 

7. Valg af suppleanter 

På valg er: Esther Mortensen (villig til genvalg), Vibe Gro Falk (villig til 

genvalg) 

8. Valg af revisor 

På valg er: Elisabeth Friis-Rødel (genopstiller ikke) 

9. Eventuelt 

– o – 
 

Der vil i aftenens løb blive serveret et traktement med ost, rødvin og kaffe. Pris: 50 kr. 

Vi regner med, at aftenen slutter kl. 22.00. 
 

Tilmelding: 

Af hensyn til traktementet, vil vi gerne have en tilmelding senest tirsdag, 22. november  

på telefon 9890 3303 eller på e-mail formanden@fblihjoerring.dk. 
 

Vi håber at se mange – også selv om man ikke har nået at tilmelde sig.  

Vel mødt! 
 

Venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
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  Christiansgade 24, marts 2008 

 

 

Per Maack Andersen,  
medlem af FBL og forvalter af et bevaringsværdigt hus i Hjørring:  

 

 

Et hus og dets beboere 
 

”For 100 år siden tegnede og byggede Hjørring-arkitekten Jens Jacobsen et hus 
til sig selv på hjørnet af Christiansgade og Elsagervej over for den røde port til 
Christiansgave. Den markante villa står i dag, som da den blev bygget takket væ-

re særlige ejerforhold og en bevarende renovering.  
 

Herom fortælles, og der suppleres med et blik på husets omgivelser og nogle af de 
beboere, der har levet deres liv i husets oprindelig to lejligheder: Børnehjemsbørn, 
forfatteren Knud Sørensen og baptistpræst Børge Berntsen”. 


