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Generalforsamling 2019 og jubilæumsfejring
Mandag, den 25. november, lige på årsdagen for foreningens stiftelse, blev FBL-Hjørrings
50- års jubilæum fejret.
Ved receptionen på det gamle rådhus var der ud over mange medlemmer også nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer; der var repræsentanter fra museet og kunstmuseet og fra
foreninger, som FBL har kontakt med i forskellige sammenhænge. Endelig var der borgmesteren, fire byrådsmedlemmer samt den nyudnævnte direktør for teknik og miljø.
Efter en indledning med velkomst og fællessang holdt jeg som formand for FBL en jubilæumstale med nedslag i foreningens historie og et par kik ud i den nærmeste fremtid,
bl.a. planer om at genoptage en gammel tradition i foreningen med at uddele ærestræer
som hædersbevisning. Derefter talte borgmester Arne Boelt. Han beskrev bl.a. foreningen
som en behagelig, men stædig samarbejdspartner, og han åbnede for et eventuelt kommunalt engagement i genoplivningen af ærestræ-traditionen.
Stemningen var rigtig god, hvilket den også var, da 40-45 medlemmer efter receptionen
drog til jubilæumsspisning på Det Bette Hotel.
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Festlighederne indledtes med den årlige generalforsamling, som gennemførtes uden overraskelser. Kontingentet forblev uændret: personligt medlemskab 175 kr. (inkl. bladet ”by
og land”), husstandsmedlemskab 225 kr. (inkl. bladet ”by og land”) og firmamedlemskab
400 kr. (inkl. 2 abonnementer på bladet ”by og land”). Bestyrelsen varslede imidlertid
kontingentforhøjelse til næste år. Der var genvalg over hele linjen.
Bestyrelsen ser efter at have konstitueret sig således ud:
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Søren Thirup, Hjørring
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”Her går det godt, fru kammerherreinde”
Ja, det går ganske godt i foreningen; men der er altid plads til forbedringer, som for eksempel at nogen havde sørget for at fotografere på festdagen; men ingen greb den opgave
– alle var optaget af andre opgaver i afviklingen af dagen. Derfor bringer nyhedsbrevet
billedmæssigt også kun Poul Andersens dejlige tegning, som han har lavet til os og foræret os.
Det er dog alligevel med fortrøstning, at vi ser frem til arbejdet efter nytår. Jeg kan lige
løfte sløret for en enkelt ting, nemlig at vi regner med ret tidligt i det nye år at kunne arrangere et eksklusivt besøg for foreningens medlemmer i Tinghuset og arresten i Jernbanegade, Hjørring.
---O--Bestyrelsen ønsker alle FBL-medlemmer

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