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Referat af 

 

Generalforsamling  
 

mandag, den 20. november 2017, kl. 19.00 

i Det Gamle Rådhus, Torvet, Hjørring 

 

 

 

17 medlemskaber (24 personer) deltog i generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag ved projektleder Peter Hermansen om videns- og inspira-

tionscentret Kornets Hus, som skal opføres syd for Hjørring og forventes færdigt i 2019. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 Mogens Mortensen 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt med akklamation.  

 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

 Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

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 med akklama-

tion. 

Kontingentsatser: 

 Personligt medlemskab: 175 kr. 

 Familiemedlemskab: 225 kr. 

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

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Niels Bendsen, genvalg. 

 Peter Norskov Kristensen, genvalg. 

Søren Thirup, genvalg. 

  

Bestyrelsen består desuden af Mogens Thøgersen og Kjeld Poulsen, som ikke var på valg. 

Kjeld Poulsen ønsker imidlertid af helbredsmæssige grunde at træde ud af bestyrelsen. Pro-
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blemet blev løst ved at vælge tre suppleanter, hvoraf en efter nærmere aftale i bestyrelsen ind-

træder i Kjeld Poulsens mandat.  

 

7. Valg af suppleanter 

Vibe Gro Falk, genvalg. 

Yrsa Grunnet, nyvalg. 

Svend Petersen, nyvalg. 

 

8. Valg af revisor 

 Inge-Lis Tordrup, genvalg. 

 

9. Eventuelt 

- Søren Thirup takkede Kjeld Poulsen og Esther Mortensen for deres indsats i bestyrelsen. 

- Esther Mortensen gjorde opmærksom på Det Grønne Råd og håbede, at FBL fortsat vil være op-

mærksom på, hvad der foregår i det regi. 

- Bent Madsen gjorde opmærksom på et dyrehegn, som er under opførelse fra Rubjergvej til kysten. 

Det bekymrede ham, at det spærrer for dyrs og menneskers færden på langs ad kysten. 

- Susanne Fibiger opfordrede til, at FBL i sit 50-års jubilæumsår i 2019 benytter sig af, at Hirtshals 

samme år fejrer 100-års jubilæum, og laver arrangementer under byjubilæums-rammen. 

- Svend Petersen opfordrede til, at FBL laver aktiviteter i forbindelse med Naturmødet.  

 

 

 

 

 

Mogens Mortensen 

Dirigent 
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