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Referat af 

 

Generalforsamling  
 

tirsdag, den 20. november 2018, kl. 19.00 

i Det Gamle Rådhus, Torvet, Hjørring 

 

 

 

24 medlemskaber (36 personer) svarende til  33,3% deltog i generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag ved direktør Gert Jensen, Wenbo A/S. Han fortalte om alle 

sine projekter i Hjørring midtby og om baggrunden for sin interesse for gamle bygninger. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 Mogens Mortensen. Der var ikke andre kandidater end bestyrelsens.  

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

Beretningens form og indhold blev rost. 

Foreningens engagement i det landskabskulturelle blev rost, og der blev udtrykt ønske om, at 

fortsætte og intensivere dette arbejde, bl.a. ved at engagere sig i Naturmødet.  

Beretningen 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 

 Mogens Thøgersen, genvalg. 

 Yrsa Grunnet, genvalg. 

Der var ikke opstillet andre kandidater. 
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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 

Vibe Gro Falk, genvalg. 

Svend Petersen, genvalg. 

Der var ikke opstillet andre kandidater. 

 

8. Valg af revisor 

 Inge-Lis Tordrup, genvalg. 

Der var ikke opstillet andre kandidater. 

 

9. Eventuelt 

- Der blev henstillet til bestyrelsen at overveje, om regnskabsåret bør lægges om til at følge kalender-

året og en deraf afledt flytning af tidspunktet for generalforsamlingen.   

 

 

 

 

 

  

Mogens Mortensen 

Dirigent 
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