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Referat 
Generalforsamling for året 2011 

i 

Egnssamlingens Støtteforening 

 

Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 28. marts 2012 

 

 

 

Dagsorden jf. vedtægter: 

1. valg af dirigent 
2. bestyrelsens beretning 
3. aflæggelse af revideret regnskab 
4. fastlæggelse af kontingent for år 2013 
5. indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
6. valg til bestyrelse 
7. valg af suppleanter 
8. valg af revisorer 
9. valg af revisorsuppleant 
10. eventuelt 
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Generalforsamlingen indledtes med en fællessang, den omdelte ”Har du set de brune moser” af Mette 

Madsen. 

 

Ad.1  

Valg af dirigent 

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

konstaterede herefter, at generalforsamling jf. vedtægterne var lovlig indkaldt. 

 

Ad.2   Allerførst en kort præsentation af den nuværende bestyrelse, en for en. 

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Egnssamlingens Støtteforening, Gurli Larsen, Hune: 

 beretningen suppleres i år med indlæg fra tre frivillige 

 støtteforeningens formål og aktiviteter er tæt forbundet, og de suppleres 

med stort element af socialt samvær, hvor især kaffepauserne har en helt 

central rolle 

 medlemstallet er steget lidt i det forløbne år – der er nu 838 medlemmer, og 

informationen følges op med en opfordring til hver enkelt gæst om at 

promovere støtteforeningen overfor venner og bekendte 

 sæsonen er netop begyndt, og der er mange gæster i området centreret 

omkring Saltum, hvor især uldfestivalen trækker folk til. Festivalen giver 

ikke stor omsætning hos os, men der kommer mange gæster, og det er især 

de kreative kvinder med interesse for uld, håndarbejde og tekstiler 

 samarbejde i juli-august med Visit Jammerbugt vedr. ’Træfpunkt Blokhus’, 

hvor vi på tirsdag formiddage har mange arbejdende værksteder med stor 

interesse for specielt håndarbejde, rebslagning og leg med gamle 

legeredskaber. 

 i efterårsferien var der aktiviteter på torvet sammen med øvrige foreninger i 

Saltum. Det er årets største arrangement, hvor omkring 30 frivillige er 

engageret med aktiviteter i Egnssamlingens forskellige lokaler 

 dernæst nævnes en række mindre aktiviteter, f.eks. en bogmesse arrangeret 

af Lions Club på Saltum Centralskole, ”Håndarbejdets dag” med stor 

interesse for hinandens fag & håndværk, ”Arkivets dag” med hjælp til 

selvhjælp samt den traditionelle Advents komsammen med nostalgi, 

julehygge og æbleskiver og gløgg på det gl. komfur i Multihuset 
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 endelig en kommentar om, at den trofaste café gruppe har været til stor 

hjælp med den dens udsøgte betjening af gæsterne til mange af 

arrangementerne 

 afsluttende en stor tak til de mange frivillige, som den aften i øvrigt blev 

repræsenteret af: 

 Ester Rødhus, fra Multihuset – 6-7 piger hver tirsdag, som syr, broderer 

spinder og væver. Sælger ting i butikken, og ved skolebesøg snakkes om 

gamle dage f.eks. eksemplificeret ud fra købmandsbutikken. Der kommer 

mange børn og voksne samt udlændinge – vi har det rigtig hyggeligt med 

hinanden, og der er plads til flere! 

 Aksel Lange, fra tirsdagsholdet – der er det praktiske hold, der i stærk 

konkurrence med pensionistforeningens eftermiddagshold tiltrækker 

praktiske folk. Holdet er som et fodboldhold - der kan spilles på alle 

pladser, der gås til sagen, der er skader ind imellem, så helt stabile er holdet 

ikke. Det vigtigste er det sociale sammenhold, hvor ting, der er op i tiden, 

tages op – men derudover bliver der tid til at male, tapetsere, mure og 

tømre, og der laves endog fortovsfliser for kommunen, når det skal være. 

Marys hus får den store tur lige nu, fra kælder til kvist, og cementstøberiet 

får nyt gulv og gipsbelægning på væggene. Endelig er der fældet træer og 

der er ryddet op på den nye grund. Og endelig, et meget vigtigt punkt – 

kaffepauserne… 

 Kirsten Nielsen, torsdagsholdet – mange alsidige og over tid meget 

skiftende opgaver lige fra ”Arkibas” (arkiv) registrering inkl. billed-

håndtering, over forbrug af penge og bogholderi - og til en pigegruppe med 

ansvar for tekstiler. Tekstiler hører til på loftet i Mary’s hus, og her er der 

mange spændende ting, f.eks. duge og tilbehør, der i øjeblikket udstilles i 

Karl Hansens stue. Dernæst holdes øje med lokale stednavne og deres 

opståen, på arkivet graves i gamle sager, f.eks. om tinghøjen nord for 

Saltum - og de gamle aviser gennempløjes med henblik på begivenheder, 

fest dage og personnavne. Endelig besvares konkrete forespørgsler fra hele 

landet om slægtsforhold, og her bruges alle optegnelser til at udrede 

situationen – også gerne pressen, så kendskabet til området og samlingen 

bliver promoveret 

 

Formand for Egnssamlingen, Ane Marie Søndergaard, Pandrup: 

o årets beretning blev centreret omkring Egnssamlingens 

hjemmeside, der er det nye blikfang ud imod omverdenen 

o her finder man vigtig information om åbningstider, ugentlige 

nyhedsspot, organisation & ledelse og Egnssamlingens mange 

aktiviteter igennem kalenderåret 
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o derefter en kort introduktion til den nye ”Slægtshistorisk forening 

for Hvetbo Herred”, der har aktiviteter hver anden mandag i 

Egnssamlingens lokaler 

o derudover findes mulighed for at søge direkte blandt de ting, som 

Egnssamlingen har registreret i Arkibas – som et højaktuelt 

eksempel vises søgning på registreringer om ”briketfabrikken”, 

hvor søgeresultater blev vist i oversigtsform. Dernæst blev der søgt 

efter og vist registreringer vedr. ”Lundergårds mose” og endelig 

noget om ”tørvefabrikanter”. Alt sammen noget, der skal vise at 

Egnssamlingens registreringer nu er tilgængelige hjemme fra folks 

stuer, blot man har adgang til internettet 

 

Dirigent Ole Olsen spurgte om årets mange beretninger kunne godkendes, og 

det blev de med applaus. 

 

Ad.3  

Aflæggelse af Regnskab 

Regnskabsfører Jacob Pedersen, Ingstrup, gennemgik i hovedtræk det omdelte 

regnskab for Egnssamlingens Støtteforening (bagsiden af sangen): 

 Indtægter, hvor kontingenter og sponsorstøtte er størst, hvor gaver og 

bogsalg følger godt med, og hvor der i øvrigt er anført såvel forbrugs-

materialer som indtægter for de mange aktiviteter, som foregår under 

de mange arrangementer i løbet af året 

 Resultatet er igen i år ”sorte tal”, et overskud på knap 92.000,- kr., 

hvilket er ganske tilfredsstillende 

 Og revisorerne har ikke haft bemærkninger 

Ingen spørgsmål til regnskabet, og dirigent Ole Olsen spørger om det kan 

godkendes – hvilket det bliver det med applaus. 

Ad.4  

Fastlæggelse af kontingent  

Kontingent foreslås og godkendes til fortsat: 

 Enkeltpersoner – 100,- kr. 

 Familie/ægtepar – 150,- kr. 

 Institutioner, foreninger – 200,- kr. 
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Ad.5 

Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

Ad.6 

Valg til bestyrelse 

Gurli L., Edmund J., Jakob P., Lars Chr. J. og Aksel L. De modtager gerne 

genvalg - og det godkendes med applaus. 

Ad.7 

Valg af suppleant 

Forslag om genvalg af Ellen Hansen, Hune og Jens Mortensen, Pandrup – det 

godkendes ligeledes med applaus. 

Ad.8 

Valg af revisor 

Forslag om genvalg af Bent Jensen, Saltum og Verner Nørgaard, Pandrup – 

godkendes med applaus. 

Ad.9 

Valg til revisor suppl. 

Forslag om genvalg af Henning Jensen, Saltum – godkendes ligeledes med 

applaus. 

Ad.10 

Eventuelt 

Dirigenten spørger om der er input til Eventuelt - og det synes ikke tilfældet 

 Gurli Larsen får ordet for en afsluttende bemærkning om det 

efterfølgende kaffebord samt salg af bøger vedr. det følgende, 

historiske foredrag om de lokale mosebrug 

 Ole Larsen, aftenens dirigent: tak for god ro og orden, og han erklærer 

til sidst generalforsamlingen 2011 for afsluttet 

 

Historisk foredrag 

Aftenen afsluttes med et spændende foredrag af først Jan Svendsen og siden 

Børge Møller, der begge fortæller om og præsenterer den ny mosebog. 

 

Ref. SP 


