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Generalforsamling 2018
Til årets generalforsamling tirsdag, 20. november, var der fremmødt 36 personer, der som
indledning kunne høre direktør Gert Jensen, Wenbo A/S fortælle om sine mange husopkøb
og projekter i Hjørring bymidte. Det drejer sig ud over Segelckes gård på Springvandspladsen
især om store dele af Strømgades
vestside og Stokbrogades sydside,
hvor der vil blive etableret restauranter, vinbar, tesalon og brænderi. To restauranter og vinbaren
er allerede åbnet, og i det nye år
begynder etableringen af brænderiet.
Beretningen til generalforsamlingen kom ind på de centrale arbejdsopgaver i årets løb, bl.a. forberedelse af bygningskulturuge
og årsmøde 2019, sagen om byggeriet på Brinken yderst i Svanelundskvarterer, der heldigvis blev
forhindret, og bevaringsvurderingerne af husene i den inderste del
af Svanelundskvarteret. Beretningen kan læses i sin helhed her
på
foreningens
hjemmeside:
http://www.fblihjoerring.dk/?pag
e_id=220.

Alle bygninger på billedet ejes af Gert Jensen. Den fjerneste er indrettet med
restaurant og vinbar i stueetagen og lejligheder ovenover. Den mellemste
bygning står foran renovering.

Der blev vedtaget uændrede kontingentsatser i 2019. Således koster personligt medlemskab fortsat 175 kr., husstandsmedlemskab 225 kr. og firmamedlemskab 400 kr.
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Det grønne arbejde er reorganiseret
Her i efteråret har foreningen fået reorganiseret sit arbejde med landskabsmiljøet og træhjemmesiden. Sidste år trådte Esther Mortensen, som
har været vores særligt sagkyndige på
området, ud af bestyrelsen; men lige
præcis den del af foreningens arbejde
ville hun stadig gerne engagere sig i.
Derfor har bestyrelsen nu organiseret
arbejdet sådan, at der er etableret en
”Trægruppe”, som består af to bestyrelsesmedlemmer, Yrsa Grunnet og
undertegnede, samt to menige medlemmer, Esther Mortensen og Jørgen
Stubgaard.
Gruppen har taget fat i to emner.

Benved, Fredensvej, Hjørring

Det ene er en revitalisering af træhjemmesiden, hvor vi har en del billedmateriale, som stadig
ikke er lagt på. Vi ønsker også, at træhjemmesiden er dynamisk sådan at forstå, at I som
medlemmer af foreningen – ja, for den sags skyld alle – vil melde ind om interessante træer,
der endnu ikke er at finde på siden.
Det andet er indstilling af haver/parker/grønne anlæg i Hjørring Kommune til Landsforeningen med henblik på udpegning som betydningsfulde haver. Baggrunden er den kampagne,
der blev præsenteret i temanummeret af ”by&land” i juni måned.
---O--Bestyrelsen ønsker alle FBL-medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring.
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