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Referat af 

 

Generalforsamling  
 

torsdag, den 24. november 2016, kl. 19.00 

i Det Gamle Rådhus, Torvet, Hjørring 

 

 

 

14 medlemskaber (21 personer) deltog i generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med foredraget ”Et hus og dets beboere” ved Per Maack Andersen, der 

fortalte om sit 100-årige hus, Christiansgade 24. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 Mogens Mortensen 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

Der blev bedt om nærmere forklaring på, hvad begrebet ”værdifulde kulturmiljøer” dækker. 

Det blev foreslået, at foreningen kontakter ejerne af alle nyudpegede bevaringsværdige byg-

ninger med en lykønskning og en orientering om foreningen. 

Med udgangspunkt i istandsættelsen af Hirtshals Station blev det bemærket, at bygherren i så-

dan en sag tilsyneladende kan få så stor indflydelse på de offentlige omgivelser, at det virker 

krænkende på almindelige borgere.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag.  

 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder  

fastsættelse af medlemskontingenter  

Budgettet og bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev godkendt. 

Kontingentsatser: 

 Personligt medlemskab: 175 kr. 

 Familiemedlemskab: 225 kr. 

 Firmamedlemskab (2 blade): 400 kr. (yderligere blade 200 kr. pr. abonnement) 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Mogens Thøgersen, genvalg. 

 Kjeld Poulsen, genvalg. 
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Bestyrelsen består desuden af Søren Thirup, Niels Bendsen og Peter Norskov Kristensen, som 

ikke var på valg. 

 

7. Valg af suppleanter 

 Esther Mortensen, genvalg. 

 Vibe Gro Falk, genvalg. 

  

 

8. Valg af revisor 

 Inge-Lis Tordrup, nyvalg. 

 

9. Eventuelt 

- En deltager udtrykte tristhed over, at anbefalingerne i registranten for Gammel Hjørring ikke følges. 

Det gav anledning til, at der blev fremført såvel positive som negative eksempler på registrantens 

virkning.  

 

 

 

 

Mogens Mortensen 

Dirigent 
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