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Referat 
Generalforsamling for året 2010 

i 

Egnssamlingens Støtteforening 

 

Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2011 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af rev. Regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. valg af revisor suppleant 

10. Eventuelt 
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Generalforsamlingen indledtes med en fællessang, den omdelte ”Vendsysselsangen” af K. Gustav Hansen, 

og akkompagneret på klaver af Kirsten Birk. 

 

Ad.1  

Valg af dirigent 

Ole Olsen, Pandrup, blev foreslået – og valgt uden modkandidat. Konstaterede 

at generalforsamling ifølge vedtægterne er lovlig indkaldt. 

Ad.2  

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Støtteforeningen, Gurli Larsen, Hune: 

 Bestyrelse: præsentation af bestyrelsens medlemmer, der rejser sig en for 

en, alle tilstede undtagen Carsten Andersen, Saltum 

 Medlemskaber: antal er nu 820, men præsenterer endnu flere personer 

 Besøgstal: er fortsat stigende, men stadig plads til flere, generelt en 

opfordring til at komme og se vore nye lokaler 

 Store forandringer i løbet af 2010 – brandsikret arkivrum, galleri og 

undervisningslokale indviet, alt sammen kun muligt ved mange frivilliges 

hjælp – stor tak for det 

 Engagementer i løbet af 2010: 

o 4.marts: Fælles engagement sammen med Moselaget om arbejdet 

med tørv, meget stort fremmøde i Jetsmarkhallen 

o 24. marts: Generalforsamling for året 2009 med slagtermester Hans 

Christensens beretning om slagterfaget i hans tid 

o 8.-9. maj: Uldfestival i Saltum 

o 5. juli: Udflugt til Kalumgården, Øster Brønderslev 

o Juli – august måned: Træfpunkt i Jammerbugt Turistråd – tirsdag 

og torsdag, arbejdende værksteder og gamle legeredskaber 

o 16. oktober: Torvemarked, Saltum – med Handelsstandsforeningen 

o 19. oktober: Efterårsferie arrangement, årets mest besøgte 

arrangement 

o 4. november: Håndarbejdets dag 

o 13. november: Arkivernes dag, bl.a. hjælp til arkiv søgning 
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o 27. november: Adventsarrangement 

 Café gruppe: i takt med årets mange arrangementer er der opstået en god, 

trofast ”Café gruppe”, der træder til når der kommer mange i huset. Seks 

frivillige deltager på skift i gruppen. Stor tak til dem! 

 Rengøring: flere lokaler har givet behov for mere rengøring 

 Hjemmeside: husk at alle arrangementer kan findes på hjemmesiden: 

www.egnssamlingen.dk 

 

 

Formand for Egnssamlingen, Ane Marie Søndergaard, Pandrup: 

 Et meget travlt år – årets største indsats er færdiggørelse af nye lokaler i 

januar 2011 

 Indleveringer – rigtig mange indleveringer, alle sorteret, registreret og 

arkiveret i systemet Arkibas – og flere kurser i brug af dette system 

 Hjemmeside – vor hjemmeside er under renovering, i ny version vil man 

bl.a. kunne søge i Arkibas registreringer hjemme fra sin egen PC 

 Digitalisering – ca. 4000 af vore billeder/fotos er nu registreret, og lydbånd 

og film står for tur for at blive digitaliseret, så de kan vises fra registrering 

og hjemmeside 

 Frivillige – har kun en lille, fast stab, så størstedelen af arbejdet gøres af 

mange forskellige grupper af frivillige, der gør en kæmpe indsats 

 Åbningstid – alle ugedage undtagen mandag, ej mere tirsdag aften, men 

suppleret af sidste lørdag i måneden 

 Kommende arrangementer & samarbejde: 

o 4.april: Slægtsforskning, brug af internettet til slægtsforskning 

o Forfattertræf – samarbejde om bøger vedr. egnen 

o Lokalhistorisk Samråd – for Jammerbugt Kommune, bl.a. 

samarbejde vedr. fælles hjemmeside:www.jammerbugt-historie.dk. 

Generalforsamling i april, samt foredrag af Bjarne Niels Brovst 

 Tak! – stor tak til de mange frivillige for det store arbejde, der er lagt i 

Egnssamlingen i det forgangne år 

 

 

http://www.egnssamlingen.dk/
http://www.jammerbugt-historie.dk/
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Dirigent Ole Olsen – spørgsmål om beretninger kan godkendes, og det bliver 

de med applaus. 

Ad.3  

Aflæggelse af Regnskab 

Regnskabsfører Jacob Pedersen, Ingstrup:4 Pedersen, Ingstrup: 

 Ej røde tal – ej heller røde tal dette år 

 Gennemgang – minutiøs gennemgang af de enkelte poster, og 

uddybning af enkelte poster 

Dirigent Ole Olsen – spørgsmål om regnskabet kan godkendes, og det bliver 

det med applaus. 

Ad.4  

Kontingent 

Kontingent foreslås og godkendes til: 

 Enkeltpersoner – 100,- kr. 

 Familie/ægtepar – 150,- kr. 

 Institutioner, foreninger – 200,- kr. 

Ad.5 

Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

Ad.6 

Valg til bestyrelse 

På valg er: Ane Marie Søndergaard, Carsten Andersen, Steen Poulsen og Hans 

Poulsen. De tre første modtager gerne genvalg, og det godkendes. 

Hans Poulsen ønsker at udtræde, og som forslag bringes Per Østergaard, 

Pandrup, på banen – forsamlingen bringer ikke andre på valg, så Per 

Østergaard vælges. 

Ad.7 

Valg af suppleant 

Forslag om genvalg af Ellen Hansen og Jan Mortensen – godkendes. 

Ad.8 

Valg af revisor 

Forslag om genvalg af Bent Jensen og Verner Nørgaard – godkendes. 
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Ad.9 

Valg til revisor suppl. 

Forslag om genvalg af Henning Jensen – godkendes. 

Ad.10 

Eventuelt 

Følgende bad om ordet: 

 Helge Nielsen, Leder af Egnssamlingen – en stor tak til Hans Poulsen 

for et stort arbejde i bestyrelsen igennem 10 år. Ikke mindst som 

foregangsmand og sagkyndig på vort byggeri, men også som rådgiver 

vedr. slægtsforskning, hvor han har stor viden, og skriver artikler 

 Gurli Larsen, Formand for Støtteforeningen – tak til de fremmødte 

fordi det kom til generalforsamlingen, og fordi de accepterer 

bestyrelsens måde at køre tingene på 

 Ole Larsen, aftenens dirigent – tak for god ro og orden, og dirigenten 

erklærer til sidst generalforsamlingen 2010 for afsluttet 

 

Historisk foredrag 

Aftenen sluttes med et meget spændende foredrag af Tage Enevoldsen, 

Brønderslev, om den omfattende sandflugt i Hune Sogn i perioden fra 1500 og 

ind i 20. århundrede.  

Sandflugten er beskrevet mere udførligt i en artikel i Egnssamlingens årsskrift 

for 2011, siderne 20-30. 

 

 

Ref. SP 


