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Indkaldelse til 
 

Generalforsamling  
 

mandag, den 20. november 2017 kl. 19 

i Rådhuskælderen, Torvet, Hjørring 
 

Aftenen indledes af  

Peter Hermansen, 
projektleder for 

Kornets Hus 
som vil give et indblik i såvel de fysiske som de mentale rammer for Kornets Hus, det nye videns- og inspira-

tionscenter om korn og madkultur, der forventes at slå dørene op for publikum i foråret 2019. Det er den nor-

ske prisvindende arkitekt Reiulf Ramstad, der har slået stregerne til centret, som opføres syd for Hjørring. Det 

bliver ikke blot et byggeri af høj arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet, men også et oplevelsesfyrtårn. 
 
 

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 6/11) 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder  

fastsættelse af medlemskontingenter  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Niels Bendsen (villig til genvalg), Peter Norskov Kristensen (villig 

til genvalg), Søren Thirup (villig til genvalg) 

7. Valg af suppleanter 

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

genvalg) 

8. Valg af revisor 

På valg er: Inge-Lis Tordrup (villig til genvalg) 

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 fredag, 17. november  

på telefon 2925 6973 eller på e-mail formanden@fblihjoerring.dk. 
 

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

Vel mødt! 
 

 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
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