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GENERALFORSAMLING 2020 – MED FORSINKELSE 
 

Så kunne generalforsamlingen, 
som ifølge vedtægterne skulle 

have været afviklet i november 

2020, endelig finde sted med et 
halvt års coronaforsinkelse. 

Tirsdag, 25. maj var 15 personer 
samlet i den gamle rådhussal, og 

der var god debat efter aflæggel-
sen af beretningen.  

 
Bestyrelsens forslag til kontin-

gentstigninger mente forsamlin-

gen var for forsigtig, og kontin-
genterne blev besluttet således: 

- personligt medlemskab 200 kr. 
(inkl. bladet ”by og land”) 

- husstandsmedlemskab 250 kr. 
(inkl. bladet ”by og land”)  

- firmamedlemskab 450 kr. (inkl. 
2 abonnementer   på bladet ”by 

og land”). 

 
Svend Petersen ønskede at ud-

træde af bestyrelsen uden for tur-
nus. I hans sted blev museumsin-

spektør Jens-Christian Hansen nyvalgt. Ved det ordinære valg blev Mogens Thøgersen 
genvalgt, mens arkitekt MAA Jørgen Gehl blev nyvalgt. På suppleantpladserne genvalgtes 

Vibe Gro Falk, mens der ikke blev fundet en kandidat til den anden suppleantplads. Som 

revisor genvalgtes Inge-Lis Tordrup 
 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:  
Formand/Referent: Søren Thirup  

Næstformand: Niels Bendsen  
Kasserer: Mogens Thøgersen  

Menige bestyrelsesmedlemmer: 
Jens-Christian Hansen  

Jørgen Gehl  

Bestyrelsen. Fra venstre ses Mogens Thøgersen, Jens-Christian 

Hansen, Søren Thirup og Jørgen Gehl. Niels Bendsen var fravæ-

rende. Fotograf: Suppleant Vibe Gro Falk 

http://www.fblihjoerring.dk/
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RENOVERINGER/TILBAGEFØRINGER I LØKKEN 
 

Hjørring Kommune har 
fået andel i nogle stats-

lige penge til byfornyel-
se, som bliver brugt i 

Løkken. Omkring nytår 

fik man et overvælden-
de antal ansøgninger, 

og et mindre antal blev 
imødekommet ud fra 

kriterier om, at huset 
skulle være erklæret 

bevaringsværdigt eller 

ligge synligt for det al-
mindelige byliv, og at 

renoveringen ville føre 
huset tilbage til et mere 

oprindeligt udtryk. 

FBL-Hjørring har haft 

fem sager til udtalelse, 
og flere af vores be-

mærkninger er blevet 

taget med i den videre 

sagsbehandling.  

Foreningens høringssvar kan findes bag følgende links.  

Norgesvej 32: 

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/04/L%C3%B8kken-Norgesvej-
32-renovering.pdf  

Klithavevej 14: 
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/04/L%C3%B8kken-Klithavevej-

14-renoveringtilbagef%C3%B8ring.pdf  

Vrenstedvej 13: 
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/04/L%C3%B8kken-

Vrenstedvej-13-renovering.pdf  
Vendelbogade 11: 

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/04/L%C3%B8kken-
Vendelbogade-11-renovering.pdf  

Damgårdsvej 7: 

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/05/L%C3%B8kken-
Damg%C3%A5rdsvej-7-renovering.pdf  

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/05/L%C3%B8kken-
Damg%C3%A5rdsvej-7-vindue-mod-%C3%B8st-vest-nord.pdf   

 
 

  

Norgesvej 32 får nyt tegltag, og kvistene bliver ændret til et tidstypisk udtryk. 

Der er også kviste på husets bagside og på sidebygningen. 

http://www.fblihjoerring.dk/
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CHRISTIANSGAVE, BLOMSTERBEDE OG SCHØNHERR 
 

Der har i dagspressen og på sociale medier været en del diskussion om Christiansgave 
på baggrund af et spareforslag fra kommunen, hvor man vil spare pasning af blomster-

bedene, hvilket muligvis vil betyde, at de nedlægges. Mange er blevet vrede og kede af 

det, fordi de finder blomsterbedene smukke og dejlige at færdes iblandt. 

Det er dog usikkert, om disse mennesker bare er glade for blomsterne, eller om de er klar 

over, at bedene er en del af et anlæg med fire temahaver, skabt af landskabsarkitekt Tor-
ben Schønherr i slutningen af 90’erne, hvor den del af parken, som i 25 år havde været 

idrætsplads for Vestre Skole, skulle genindlemmes.  

 

Fra dette droneperspektiv er det nemmere at få overblik over parken og måske forstå Torben Schønherrs plan. 

Billedet er lånt fra Schønherrs hjemmeside. 

 
FBL-Hjørrings bestyrelse er meget opmærksom på, hvad der sker med Christiansgave, og 

anser parken for den nok vigtigste og mest bevaringsværdige i kommunen. Og vi udtryk-
ker anerkendelse af, at kommunen i sin tid engagerede en af landets kendteste land-

skabsarkitekter, da parken skulle retableres. 

Imidlertid mener bestyrelsen ikke, at Schønherrs løsning med temahaverne har været 

den heldigste. Vi synes ikke, at temahaverne harmonerer med resten af den meget gamle, 
klassiske bypark. Desuden er Schønherrs greb ikke umiddelbart forståeligt, når man 

bevæger sig rundt i parken i almindelig menneskeøjenhøjde.  

Vi havde hellere set, at man i sin tid havde grebet tilbage i parkens lange historie og fun-

det elementer der, som man kunne retablere parken ud fra. 

 

  

http://www.fblihjoerring.dk/
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YRSA GRUNNET IN MEMORIAM 
 

I foreningen modtog vi onsdag, 2. juni, den triste med-
delelse, at Yrsa Grunnet er død. Hun var et engageret 

og energisk bestyrelsesmedlem i FBL-Hjørring til det 

sidste. 

Hendes indsats skal ses i lyset af, at hun kun sad i 

bestyrelse i 3½ år inklusive coronaåret, hvor meget af 
foreningens arbejde har kørt på halv kraft. Hun enga-

gerede sig levende i at lave interessante stande for for-
eningen, da Villerup fejrede sin restaurering og ved et 

julemarked på museet. Hun gik endvidere ind i arbej-
det med den grønne side af foreningens virke ved at 

påtage sig koordineringsopgaven i den såkaldte ”træ-

gruppe”, opdatere træhjemmesiden samt finde og foto-
grafere de ”glemte” ærestræer fra denne traditions før-

ste periode. Endelig har Yrsa Grunnet på forenings-
hjemmesiden øget antallet af lokale arkitektportrætter 

med fire nye ud over de fire, som har fandtes der i 
mange år, og hun har forsynet alle portrætter med bil-

leder af mange af de bygninger, arkitekterne har teg-

net. 

Yrsa var parat til at fortsætte sit arbejde og genopstil-

lede her til generalforsamlingen. Kun fem dage før ge-
neralforsamlingens afholdelse måtte hun melde fra. Så 

hun stod på benene til det sidste. 

Ved bestyrelsesmøderne var hun nysgerrig, problematiserende, konstruktiv og forfriskende. Det 

vil vi savne den kommende tid. 

Æret være hendes minde! 

 

Søren Thirup 
Formand, FBL-Hjørring 

 

Yrsa Grunnet lytter koncentreret til 

Mogens Thøgersens fortælling på en 

byvandring for et par år siden. 
 

http://www.fblihjoerring.dk/

