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Referat af 

 

Generalforsamling  
 

tirsdag, den 25. maj 2021, kl. 16.30 

i Det Gamle Rådhus, Torvet, Hjørring 

 

 

 

Generalforsamlingen skulle i henhold til vedtægterne være afholdt i november 2020; men restriktioner i for-

bindelse med pandemien med Covid19 forhindrede, at det kunne ske. 

 

Der var 15 personer til stede.  

 

 

 

 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent 

 Mogens Mortensen. Der var ikke andre kandidater.  

 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 

Efter aflæggelsen blev forskellige forhold vedrørende foreningen behandlet. 

- Der blev spurgt, hvad det vil sige, at Landsforeningen er ”svag”. Formanden forklarede, at 

Landsforeningen var en fattig forening med et sekretariat på 1½ medarbejder. Lokalfor-

eningerne er helt suveræne foreninger, der har tegnet medlemskab af Landsforeningen. 

Der er ikke tale om lokale afdelinger af Landsforeningen. Der vil kunne siges mere om 

den igangværende oprustning til efterårets generalforsamling. 

- Der blev spurgt til fældning af det flotte træ i gården på Amtmandstoften, hvor Den Pri-

vate Realskole tidligere lå. Formanden og Jørgen Stubgaard forklarede, at foreningen var 

orienteret, at træet havde det dårligt, og at der vil blive plantet et erstatningstræ. 

- Der blev på baggrund af den standende debat om en mulig nedlæggelse af Torben Schøn-

herrs haver i Christiansgave spurgt om, hvordan bestyrelsen forholder sig til en beskyt-

telse af Christiansgave. Formanden fortalte, at man overordnet set finder, at Christians-

gave er en af de allervigtigste parker i kommunen med hele sin historie og alder. Det er 

desuden prisværdigt, at det daværende byråd i 1990’erne bad en landskendt landskabsar-

kitekt hjælpe med at føre et areal tilbage til parken. Men bestyrelsen finder ikke Schøn-

herrs løsning forståelig og i ordentlig harmoni med den klassiske park. Når Landsforenin-

gen får færdigudviklet konceptet ”Betydningsfulde haver”, er det ikke usandsynligt, at 

FBL-Hjørring vil indstille Christiansgave til at blive optaget i den kategori.  

Beretningen blev godkendt med akklamation.  

 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab  

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

http://www.fblihjoerring.dk/


 

 F B L – H J Ø R R I N G 2  

 www.fblihjoerring.dk 

  

4. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag.  

 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder  

fastsættelse af medlemskontingenter  

Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelser blev diskuteret. Flere anså forhøjelserne som for 

forsigtige. Det blev også bemærket, at man måtte sætte kontingenternes størrelse, så man ikke 

tærer på formuen. Generalforsamlingen vedtog kontingenterne til at være således: 

• Personligt medlemskab: forslag, 190 kr. – vedtaget, 200 kr. 

• Familiemedlemskab: forslag, 250 kr. – vedtaget, 250 kr. 

• Firmamedlemskab: forslag, 440 kr. – vedtaget, 450 kr. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Ekstraordinært valg:  

- Jens-Christian Hansen, museumsinspektør 

Ordinært valg:  

- Mogens Thøgersen, genvalg  

- Jørgen Gehl, arkitekt MAA 

 Der var ikke opstillet andre kandidater. 

  

Bestyrelsen består desuden af Søren Thirup og Niels Bendsen, som ikke var på valg.   

 

7. Valg af suppleanter 

Vibe Gro Falk, genvalg. 

Den vakante suppleantplads, blev ikke besat, da der var ikke opstillet andre kandidater. 

 

8. Valg af revisor 

 Inge-Lis Tordrup, genvalg. 

Der var ikke opstillet andre kandidater. 

 

9. Eventuelt 

 Intet. 

 

   
 

 

  

 Mogens Mortensen 

 Dirigent 
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