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Generalforsamlingen blev indledt af Lis Damgaard, der bød velkommen i egne 

lokaler. 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Formanden for Egnssamlingens Støtteforening, Lis Damgaard orienterede om 

dagsordenen, og til første punkt vedr. valg af dirigent foreslog hun Helge 

Nielsen. 

Helge Nielsen blev valgt, og han takkede for valget. 

Dirigenten konstaterede, at vedtægterne vedr. annoncering 14 dage før var 

overholdt.  

P.g.a. Corona blev generalforsamlingen ikke afholdt i marts, men da ingen i 

forsamlingen havde indvendinger, blev generalforsamlingen erklæret lovlig og 

beslutningsdygtig. 

Dirigenten præsenterede den nuværende bestyrelse én for én: Kirsten Pilgaard, 

Henrik Munkholt, Lis Damgaard, Carsten Andersen, Bent Jensen, Per 

Østergaard, Jane Koller, Ruth Knudsen og Per Bjørn Nielsen. 

Desuden præsenteredes forretningsfører Lars Østenkær og kontormedarbejder 

Dorte Gregersen. 
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P.g.a. sygdom var leder af Egnssamlingen Steen Poulsen desværre ikke til 

stede. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

Formand for Støtteforeningen, Lis Damgaard: 

Beretning for Egnssamlingen i Saltum – Støtteforeningen. Marts 2020 – marts 2021.  

 

Helt fra begyndelsen vil denne beretning være væsentlig anderledes end normalt. 

For intet i denne periode har forløbet som normalt.  Alt sammen på grund af Covid 

19. 

Generalforsamlingen som skulle afholdes 25.03.2020, blev som en konsekvens af 

den generelle nedlukning af landet, naturligvis aflyst og udsat på ubestemt tid. 

Derfor måtte Årsskriftet som var klar til udlevering, omdeles i et udvidet område af 

frivillige.  

Alt frivilligt arbejde på Egnssamlingen var lukket ned i perioden fra midt i marts til 

starten af juni. Kun holdet der passer udearealet mødtes, da det kunne foregå under 

betryggende forhold udelukkende udendørs og efter de gældende retningslinjer.   

Egnssamlingen skulle have været en del af et stort arrangement 4. Maj, for at fejre 

75 året for Danmarks befrielse. Det blev også aflyst.  Saltum Festdage – Uld og 

Kunsthåndværk, hvor Egnssamlingen er en stor del af arrangementet, blev i første 

omgang udskudt til efteråret, men blev senere helt aflyst.  

Ingen af de aktivitetsdage der normalt ligger i foråret blev afholdt. Der var ingen 

levendegørelse/arbejdende værksteder i hele forårsperioden og da vi nåede til 

sommer, var det heller ikke muligt at have børnene med til aktiviteterne. Der blev 

dog åbnet for publikum i juni måned og Egnssamlingen havde hver tirsdag i 

ferieperioden arbejdende værksteder.  

Disse tirsdage blev understøttet af et samarbejde med Saltum 

Handelsstandsforening, med fælles annoncering i Blokhus avis og med flagallé 

gennem byen. Desuden fik vi mulighed for at annoncere og lave en lille udstilling i 
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svingdøren i Meny. Alt i alt gav disse tiltag gode besøgstal. Men både gæster og 

frivillige manglede børnenes deltagelse. Vi havde et pænt salg i Museumsbutikken 

og Historiske Byvandringer i Blokhus blev ligeledes afholdt i sommerperioden. 

I efterårsperioden nåede vi at holde Egnssamlingen åben indtil 6. November, dels for 

besøgende og dels for de frivillige tirsdage og torsdage. 

De forskellige grupper fungerede næsten som normalt. Selvfølgelig med de 

restriktioner der var gældende. Afstand – afspritning – mundbind - antal forsamlede 

mm. Kaffepausen blev delt op i hold, så antallet af forsamlede ikke oversteg det 

lovlige. 

Der blev afholdt 2 foredrag på ”Kroen” i denne periode og Saltum 

Pensionistforening og yogaholdet afholdt deres arrangementer i Egnssamlingens 

lokaler.  

Generalforsamlingen blev afholdt på ”kroen” i slutningen af September.  

I starten af november blev alt igen lukket ned.  Så vi måtte desværre aflyse vores 

julefrokost, som ellers er en utrolig hyggelig dag, med kæmpe stor tilslutning og 

hvor ALLE frivillige mødes på tværs af alle aktiviteter.  Håndarbejdets dag blev aflyst 

og det samme blev Egnssamlingens årlige adventsarrangement. 

Adventsarrangementet blev i stedet lavet som en on-line adventskalender, hvor 

Egnssamlingen lagde rammer til en samtale mellem vores sognepræst Kristian Gram 

Schjoldager og to af de frivillige fra Egnssamlingen.  De fire afsnit, som blev set af 

rigtig mange, omhandlede – Adventskransen – Juletræet – Julehjerter – julemanden. 

Filmene blev lavet af Egnssamlingens nabo Benny Kristensen, som gjorde en kæmpe 

indsats i den anledning. 

Da nedlukningen fortsatte hele foråret blev generalforsamlingen igen udsat på 

ubestemt tid. Og Saltum Festdage – Uld og Kunsthåndværk blev udsat indtil 14-15/8 

og senere aflyst.  

Fra december 2020 og til maj 2021 var der ikke åbent for hverken publikum eller 

frivillige på Egnssamlingen.  I hele nedlukningsperioden har det lønnede personale – 

Steen og Dorte arbejdet normalt og derfor kunne Årsskriftet ligge klar til normal tid.   
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Selv om det har været svært, har de frivillige stået klar så snart det var muligt at 

mødes igen.  Tak til jer alle.  

I foråret 2021 blev Egnssamlingens køb af nabogrunden endelig afsluttet og 

Støtteforeningens donation på 415000 kr. til Egnssamlingen blev gennemført, 

hvilket fremgår af regnskabet, som Lars fremlægger senere.  

Fordi generalforsamlingen ligger i oktober i stedet for marts, vil jeg kort redegøre for 

perioden indtil nu.  

Sommeren forløb som sidste sommer, hvor vi havde arbejdende værksteder uden 

børnenes deltagelse.  

De fik dog mulighed for at lege med de gamle legeredskaber og de kunne også lave 

reb da disse aktiviteter foregik udendørs.  

Fra august hvor forsamlingsforbuddet blev ophævet, sydede Egnssamlingen igen af 

de frivilliges aktivitet. Der arbejdes i Multihuset og smedjen. Der bygges nyt 

værksted, der bliver malet og restaureret. Udearealer bliver passet og græsset slået. 

Forskellige eksterne grupper bruger vores lokaler når de holder møder og der 

afholdes foredrag. Hver gang er det café gruppen der stiller op og serverer kaffe og 

kage.  

Restriktionerne er væk og til kaffen tirsdag formiddag sidder der igen ca. 36 frivillige 

og hygger sig sammen. Skønt at høre hvordan snakken går. 

Lis Damgaard – Formand for Egnssamlingens Støtteforeningen.  

 

       Formand for den selvejende institution Egnssamlingen, Kirsten Pilgaard: 

Der er vel ingen, der er i tvivl om at 2020 var et helt særligt år. 

Det vi alle har bemærket er jo alle de restriktioner, der er kommet i kølvandet af corona-epidemien. 

Der var rigtig mange af Egnssamlingens kerneopgaver, vi ikke kunne varetage på vanlig vis. 

Fra nedlukningen i marts måned og langt ind i foråret, var det ikke muligt for de frivillige at komme 

som sædvanligt, om tirsdagen eller torsdagen.  
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Årets festdage blev i første omgang udsat til efteråret, for så senere at blive helt aflyst. I selve 

skolernes sommerferie måtte vi holde åbent, men vi havde ikke mulighed for at lade de besøgende 

være aktive. De måtte nøjes med at se, hvordan vi andre lavede de forskellige ting.  

Sidst på efteråret blev vi så igen helt lukket ned, da smittetrykket atter steg for meget. Denne 

lukning gælder stadig. Jeg ved at mange frivillige længes efter at vi må åbne op igen, så vi kan 

genoptage vores gode arbejde og de sociale relationer. Dog nåede vi at afholde et par velbesøgte 

foredrag i Krosalen inden lukningen.  

Til trods for disse forhold har der været aktiviteter i 2020 inden nedlukningen.  

Vi er i gang med at renovere vores værksted bag multihuset, så det bliver bedre og større, dette er et 

arbejde der venter på at vi kommer i gang igen, forhåbentlig inden længe. 

Vi har flere foreningen der benytter sig af vore lokaler til deres aktiviteter, det er vi rigtig glade for. 

Det gælder både læsesal og Krosalen. 

Vi fik tilbudt et gammelt sommerhus på Vandrebakken som en donation, men det viste sig desværre 

at være for dårligt til at genopføre. Det fik os til at arbejde med tanken om at opføre et helt nyt 

sommerhus efter de gamle tegninger fra Hune Savværk. Det viste sig, at dette kan lade sig gøre, når 

vi har finansiering på plads, ved hjælp at forskellige fonde. 

En anden ting der har fyldt i årets løb er nedrivningen af Bageriet, samt overtagelse af grunden. Det 

er nu endelig på plads og som I kan se har vi taget grunden i brug til øget skiltning. Jeg synes det 

giver et rigtig godt indkig til Egnssamlingen, nu er der ingen der kan være i tvivl om, hvor vi er.  

Jeg glæder mig rigtig meget til at det bliver forår og vi får lov til at åbne op igen. Vi længes efter at 

Egnssamlingen atter skal summe af aktivitet og arbejdsglæde. 

Kirsten Pilgaard – formand for institutionen Egnssamlingen 

 

Efter de to beretninger spurgte dirigenten forsamlingen, om beretningerne kunne 

godkendes. 

Begge beretninger blev godkendt med applaus. 

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab. 

 

Forretningsfører Lars Østenkær, Saltum fremlagde regnskabet for 

Støtteforeningen for 2020 (lå uddelt ved hver anden plads): 
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Revisorerne havde ikke haft bemærkninger. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. 

Det var ikke tilfældet, og regnskabet blev derfor godkendt. 

 

 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

 

Bestyrelsen indstiller, at de eksisterende kontingenter fortsætter uændret: 

- Enkeltpersoner:   125,- kr. 

- Familie/ægtepar: 175,- kr. 

- Institutioner, foreninger: 200,- kr. 

 

Der var ingen spørgsmål eller indvendinger til forslaget. 

Kontingenterne fortsætter derfor uændrede. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

 

Dirigenten oplyste, at følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: 

 

Kirsten Pilgaard   -  Genopstiller.  

 

Lis Damgaard    -     Genopstiller ikke. 

 

Carsten Andersen  -  Genopstiller. 

 

Per Østergaard     -    Genopstiller ikke. 

 

Henrik Munkholt  -   Genopstiller. 
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Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde flg. forslag til at erstatte de to, der ikke 

genopstiller: 

 

Leo Kristensen, Moseby. 

 

Henning Nielsen, Pandrup. 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre forslag til bestyrelsen. 

Det var ikke tilfældet. 

Følgende er derfor genvalgt/valgt til bestyrelsen: 

Kirsten Pilgaard. 

Carsten Andersen. 

Henrik Munkholt. 

Leo Kristensen. 

Henning Nielsen. 

 

Klapsalver. 

 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 

Dirigenten oplyste, at følgende medlemmer har været suppleanter til 

bestyrelsen det sidste år: 

- Hanne Bruun, Pandrup. 

- Anne Marie Kjeldsen, Saltum. 

Begge blev genvalgt. 

 

 

8. Valg af revisor: 

Verner Nørgaard, Pandrup (nu: Aabybro) og Lisbeth Østergaard, Pandrup har 

de seneste år været revisorer. Begge ønsker at blive afløst af andre. 

Bestyrelsen foreslog flg. til revisorer: 

Per Østergaard, Pandrup. 
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Børge Andersen, Pandrup. 

Da forsamlingen ikke havde andre forslag, blev Per Østergaard og Børge 

Andersen valgt som revisorer. 

 

9. Valg af revisorsuppleant. 

Bestyrelsen indstillede genvalg af revisorsuppleant Doris Drustrup. 

Doris Drustrup blev genvalgt. 

 

 

10. Eventuelt. 

 

Dirigenten spurgte, om nogen havde noget under punktet eventuelt. 

 

Kirsten Pilgaard takkede de afgåede medlemmer af bestyrelsen for deres store 

arbejde. 

Hun ser gerne, at der fremover vil komme personer i bestyrelsen, der bor i 

yderområderne, f.eks. Ingstrup og V. Hjermitslev – eller måske endda endnu 

længere væk. 

 

En drøftelse om at få lavet en kopi af et af de tidligere sommerhuse i området.  

Hvor boede de rige, og hvor boede de mindre bemidlede? 

 

Dirigenten sendte en personlig tak til de afgåede medlemmer, Lis Damgaard og 

Per Østergaard. 

Klapsalver. 

 

Dirigenten kunne derefter afslutte generalforsamlingen. 

Igen klapsalver. 

 

 

 

Ref. Per Bjørn 


