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Generalforsamling 2017 
 

Som indledning til årets generalforsamling mandag, 20. november, hvor fremmødet var på 24 
personer, fortalte projektleder Peter Hermansen om Kornets Hus, der skal opføres lidt syd for 
Hjørring ved Aurions virksomhed og forventes at stå færdig i forsommeren 2019. Kornets Hus 
er et videns- og inspirationscenter for korn og madkultur således, at der kan eksperimente-
res, udvikles, undervises og opleves af såvel børn som voksne, professionelle som amatører.  
 

Beretningen til generalforsamlingen 
kom bl.a. ind på, at foreningen i årets 
løb har haft tættere kontakt til et arki-
tektfirma og en udvikler (projektmager) 
tidligt i et par sagsforløb, hvilket var 
interessant. Det blev også nævnt, at 
det stadig ikke er nemt at orientere sig 
om, hvilke bygninger Hjørring Kom-
mune har udpeget som bevaringsvær-
dige, og hvordan man bedst ombygger 
og vedligeholder disse bygninger. En-
delig blev det oplyst, at foreningen i 
2019 har 50-års jubilæum, og at forbe-

redelserne så småt er i gang. Beretningen kan læses i sin helhed her på foreningens hjemme-
side: http://www.fblihjoerring.dk/?page_id=220.  
  
Der blev vedtaget uændrede kontingentsatser i 2018. Således koster personligt medlemskab 
fortsat 175 kr., husstandsmedlemskab 225 kr. og firmamedlemskab 400 kr.       
 
Der var genvalg til bestyrelsesposterne, der var på valg; men da Kjeld Poulsen, som ikke var 
på valg, få dage før generalforsamlingen meddelte, at han af helbredsårsager ønskede sig af-
løst i bestyrelsen, besluttede man at vælge 3 suppleanter, så balancen mellem bestyrelses-
medlemmer og suppleanter ville være intakt efter en suppleants indtræden på Kjeld Poulsens 
plads. Af suppleanterne ønskede Esther Mortensen ikke at genopstille. Der blev således gen-
valg af Vibe Gro Falk og nyvalg af Yrsa Grunnet og Svend Petersen.  
 
Efter konstituering ser bestyrelsen således ud: 
Formand/sekretær: Søren Thirup, Hjørring 
Næstformand: Niels Bendsen, Krustrup  
Kasserer:  Mogens Thøgersen, Hjørring 
  Peter Norskov Kristensen, Hjørring 
  Yrsa Grunnet, Bjergby    
Suppleanter: Vibe Gro Falk, Skallerup 
  Svend Petersen, Hirtshals 

Kornets Hus. Billede fra Realdanias hjemmeside. 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/?page_id=220
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Håndværkerstiftelsen 
 

Ved arrangementet i 
Håndværkerstiftelsen 
mandag, den 30. okto-
ber, deltog 22 personer. 
De fik er historisk input 
af tidligere museumsdi-
rektør Mogens Thøgersen 
om bygningen og især 
om den tid, hvor den blev 
bygget. Derefter fortalte 

skoleleder Klaus Lunds-
gaard, Hjørring Private 
Realskole, om de særlige 
problemer og overvejel-
ser, der havde været i 
omdannelsen af den be-
varingsværdige bygning 
til et topmoderne under-
visningsmiljø. Derefter 
viste han rundt i det om-
byggede indre.  

 

 

 

Hvor blev gran og juletræer af?  
 

Det er nok de færreste, der ikke har opdaget, at Hjørring 
midtby har fået ny juleudsmykning. Mange er begejstrede, 
andre mere forbeholdne; men overvældende er det da. Stor 
mængde alle steder, og med fut i, så man måske får skabt 
den ”trængsel og alarm”, som de handlende ønsker sig. Men 
sagt i al stilfærdighed synes jeg ikke, at udsmykningen i 
Østergade er så vellykket. Hvad er den dybere mening med at 
dele gaden i tre etaper, hvoraf de to er med varianter af stjer-
neskud med startbesvær? En grænseløs, men også granløs 
juleudsmykning. Jeg savner den juleskov af grantræer, som 
gjorde den brede Østergade hyggelig. Og så er juletræet på 
Springvandspladsen konverteret til en blinkende kegle. På 
Nørre Torv finder man heldigvis stadig et rigtigt juletræ, og 
det ville jeg have bragt et billede af, indtil jeg så, hvor sjusket 
lysguirlanderne er kastet på træet. Jeg er derfor endt med at 
resignere og nøjes med at vise et sløret billede af genboens 
flagstangslys.  
 
Men det bliver jul alligevel, og derfor ønsker hele bestyrelsen alle FBL-medlemmer 
  

Glædelig Jul og Godt Nytår 

Søren Thirup 
Formand, FBL-Hjørring. 

 
 

 

 

       
 

 

 
  

   

 
  

 

Historisk billede af Håndværkerstiftelsen 
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