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Referat 
Generalforsamling for året 2014 

i 

Egnssamlingens Støtteforening 

 

Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 25. marts 2015 kl. 18:00 

 

 

 

Dagsorden jf. vedtægter: 

1. valg af dirigent 
2. bestyrelsens beretning 
3. aflæggelse af revideret regnskab 
4. fastlæggelse af kontingent for næste år 
5. indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

a. vedtægtsændring 
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 ”Blokhussangen”. 

 

Ad.1  

Valg af dirigent 

Velkomst ved Støtteforeningens formand, Aksel Lange, som foreslog Helge 

Nielsen som dirigent – valgt med applaus. Helge sagde tak for valget, udtrykte 

glæde over at se over 100 fremmødte medlemmer, som kommer for at høre nyt 

fra Egnssamlingen, og som kommer for at præge udviklingen. 

Dernæst konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovligt indkaldt og derfor 

beslutningsdygtig. 

 

Dernæst præsenterede dirigenten den nuværende bestyrelse, en for en. Og han 

præsenterede Egnssamlingens forretningsfører Jørgen Ovesen, Pandrup. 

Ad.2    

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Egnssamlingens Støtteforening, Aksel Lange, Pandrup: 

  Støtteforeningen er en central spiller i Egnssamlingens daglige arbejde. Via 

  vedtægterne er foreningen forpligtet til at udbrede kendskab, forståelse og 

  interesse for natur- og kulturhistoriske værdier i vor egn samt skabe aktiviteter 

  omkring Egnssamlingen. Og det er vi heldigvis mange om at leve op til. 

  Pt. har foreningen ca. 1.200 medlemmer og 53 sponsorer, men vi kan sagtens 

  bruge flere. Og skulle der nu sidde personer her i restauranten, der kender 

  nogen, som kunne tænkes at blive medlem, så sig det endelig til - så skal vi nok 

  foretage os det fornødne. Det gælder også evt. nye sponsorer. Som en reklame 

  engang lød: ”der er altid plads til en til”. Både til det praktiske arbejde, og til 

  det økonomiske medlemskab. Vi skal måske ikke klage så voldsomt endnu, 

  men når kommunen reducerer vores driftstilskud betragteligt, ja så gør det 

  rigtig ondt. Vi har mange bundne driftsudgifter, som der ikke kan røres ved, og 

  når der pludselig ikke er overskud, der kan bruges til de materialer, som de 

  frivillige har brug for, så går det hele meget nemt i stå. Det er derfor et dejligt 

  plaster på såret, at vi for ganske nyligt har modtaget 150.000 kr. fra kommunen 

  til Multihuset, så gamle fugtskader kan udbedres, og således at det kan isoleres. 

  Men nu skal I så ikke tro, at det er det eneste, som foregår. Støtteforeningen 

  står som bekendt for vore aktiviteter, og jeg synes der har været ganske flot 

  opbakning til vore åbenthus arrangementer. Der kommer i sommerens løb 

  rigtig mange turister og besøger os, mange har børn og børnebørn med, og tro 

  mig eller lad være – det er mit indtryk, at rigtig mange børn for en stund  

  glemmer iPad’en og pludselig løber rundt her på Egnssamlingen med en pind 

  og et gammelt cykelhjul. Mange bliver optaget af historien, og i Multihuset 
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  væves og strikkes der til den store ’uldmedalje’, købmanden sælger  

  brystsukker, og på vort gamle komfur bager vi egnens bedste æbleskiver.  

  Noget af det, der er forestående, er Uldfestivalen i Saltum den 9. og 10. maj. Vi 

  arbejder i den anledning på et program, der udover de sædvanlige aktiviteter 

  skal inkludere kro-salen. Her vil vi bl.a. servere lette anretninger, øl, vin, vand, 

  kaffe og kage – og alt sammen i et frugtbart samarbejde med Uldfestivalen. 

  Udendørs opsættes der telt-pavilloner, som lejes ud til amatørkunsthåndvær-

  kere, der her kan sælge produkter af forskellig karakter. 

  Vi forventer os meget af de to dage, og igen, hvis der nu sidder personer her i 

  salen, der kender nogle, som kunne tænkes at give en hjælpende hånd til  

  arrangementet, så sig endelig til. 

  Støtteforeningen sendte kort før jul et lidt langt nyhedsbrev ud til alle  

  medlemmerne. Det vil vi gerne fortsætte med, og da porto er dyr, og fordi det 

  ikke er sikkert, at Sparekassen vil sponsere porto næste gang, så opfordrer jeg 

  jer kraftigt til at indsende jeres mailadresse til Egnssamlingen. Så vi med et 

  enkelt klik med musen kan holde jer orienteret om livets gang i Egnssamlingen. 

  Vi tror på, at et kort nyhedsbrev en gang imellem vil skærpe medlemmernes 

  interesse for vores samling. Og vi har brug for alle – ja, det lyder næsten helt 

  politisk, men skal Egnssamlingen stadigvæk udvikles til glæde og gavn for jer, 

  for vores egn og ikke mindst for de mange gæster, som kommer på besøg, ja så 

  må vi stå sammen om opgaven. 

Orientering om året 2014 ved formand for institutionen Egnssamlingen, Ane 

Marie Søndergaard, Pandrup: 

Igen et år med travlhed. Mange besøgende, familier, enkeltpersoner og grupper. 

Egnssamlingen bliver i højere grad brugt som udflugtsmål, og gæsterne bliver 

taget vel imod, vores cafégruppe serverer et fortrinligt kaffebord. Alt i alt er 

besøgstallet for 2014 steget med hele 38 %. 

  I 2014 fik Egnssamlingen mulighed for at købe nabogrunden med den tidl. 

  Saltum Kro. Og det takket være stor hjælp fra Støtteforeningen. Og hvad skal 

  den så bruges til? Ja, det er et godt spørgsmål, der må svæve i vinden et stykke 

  tid endnu. Vi har mange ideer og ønsker. Indtil videre sætter vi bygningen i 

  stand, hvor den virkelig trænger. Der bliver ryddet op omkring og i bygningen. 

  Der er blevet lagt fliser. 

  Af andre projekter er der Marys Hus, hvor renoveringen skrider fremad. Huset 

  bliver et godt hus, som vi vil bruge som erindringshus. 

  Multihusets piger er flittige, og de producerer en masse gode ting, som sælges i 

  museumsbutikken. På vor hjemmeside kan man se, hvilke ting der sælges.  

  Og smedenes hamren på ambolten høres hver tirsdag. Det er en hyggelig lyd, 

  der høres ud af porten. Også her produceres også rigtig mange fine ting. Andre 

  frivillige rydder op, vasker vinduer, ordner haven, maler vinduer, vander  
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  blomster, gør rent o.s.v. Med vore efterhånden mange bygninger, så er der nok 

  at tage fat på. 

  I arkivet fylder edb meget. Vi har mange edb-maskiner, men nogle dage kniber 

  det med at finde plads ved en maskine. Der bliver arbejdet rigtigt meget med at 

  scanne billeder, artikler, avisudklip o. lign. Det er en stor proces at komme 

  igennem, og det vil tage år, før den er tilendebragt. 

   I 2014 var der knap så mange afleveringer som tidligere år, men spændende 

  materiale, der fortæller en god historie. 

  Efter udstillingen om Briketfabrikken blev der i maj måned åbnet en udstilling 

  med legetøj, som vi kaldte for ”Det legede vi med...”. Udstillingen var der hele 

  sommeren, og den var velbesøgt. Fra efteråret har der været en udstilling i 

  galleriet med malerier af Jørn Stæhr. Malerierne har vi lånt af Stæhrs børn, og 

  de hører normalt til i ”Stæhrhuset”, der er familiens sommerhus i Blokhus. 

  Udstillingen er nu taget ned. Aktuelt har vi en udstilling, kaldet Badehotellet, 

  der inspireret af Tv-serien fortæller om de store badehoteller, som fandtes i vort 

  område. 

  Som det sikkert er jer bekendt, er Egnssamlingens driftstilskud blevet beskåret, 

  således at vi i indeværende år skal finde besparelser for godt 100.000 kr. 

  Det vil gøre ondt, der skal spares, hvor der spares kan, ellers ender vi med et 

  stort underskud. Som følge heraf går vor kontorassistent Kirsten ned i tid. Vi 

  har i mange år haft lukket om mandagen, men hvis der har været en  

  henvendelse, er der selvfølgelig blev reflekteret på den. Det kan ikke forventes 

  efter 1. maj, idet Steen jo også er tilknyttet til de andre arkiver og museer i 

  Jammerbugt kommune. Han har mange gange brugt mandagene til disse besøg. 

Vi i bestyrelsen vil sammen med lederen og alle de frivillige ufortrødent klø på. 

Vi har ”et hus”, som vi sætter stor pris på. Det er et godt sted at være. 

 

Til sidst spurgte dirigenten, om den berettede kunne godkendes? - og det blev 

de med applaus. 

 

Ad.3  

Aflæggelse af Regnskab 

Forretningsfører Jørgen Ovesen, Pandrup, fremlagde regnskabet for 

Egnssamlingens Støtteforening (bagsiden af sangen, se nedenfor): 

 allerførst nævnte Jørgen Ovesen, at det med årsskriftet udsendte 

følgebrev fejlagtigt rummer taksterne for næste års kontingent – 

medlemmerne skal regne med de beløb, som står på girokortet! 
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 Det omdelte regnskab (ej underskrevne original) er vist herunder: 

        Støtteforeningen for Egnssamlingen
             * Et lokalhistorisk arkiv og museum ved Jammerbugten *

Fårupvej 3, 9493 Saltum

       Generalforsamling
Onsdag, den 25. Marts 2015, kl. 18:00 på Restaurant Nordstjernen, Høkervej 1, 9492 Blokhus

   Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent

 2.  Bestyrelsens beretning

 3.  Aflæggelse af revideret regnskab

 4.  Fastlæggelse af kontingent

 5.  Behandling af indkomne forslag

 6.  Valg til bestyrelse

 7.  Valg af suppleanter

 8.  Valg af revisorer

  Tirsdagsholdet i gang ved kroen  9.  Valg af revisorsuppleant               Aktivitetsdag - efterår 2014

10. Eventuelt

                 ************************

            Regnskab

Resultatopgørelse Balance

              1/1 2014  -  31/12 2014 31/12 2014

Kontingenter 98.790 Aktiver:

Sponsorstøtte 38.946

Gaver 6.037 Kassebeholdning 473               

Bogsalg m.m. 3.659 Indestående i Spks. 256.460        

Refunderet porto - årsskrift 10.699

Multihuset: Aktiver i alt 256.933        

Overskud vævestuen 8.795

Overskud smedien 1.419

Overskud købmandsbutikken 526 Passiver:

Overskud "Sommeroplevelser" 3.000

Overskud cafe m.m. 6.740 Egenkapital:

178.611 Primo 273.241        

Årets resultat 98.692          

Trykning årsskrift 67.088      371.933        

Porto - årsskrift 8.864        Gave Egnssamlingen:

Annoncer 2.294        a) Køb af Saltum Kro 102.000        

Generalforsamling 3.130        b) Nyt tag på baghus 13.000          

Div. Udgifter 1.228        82.604    

96.007    Ultimo 256.933        

Renteindtægter Sparekassen 2.685      

Årsresultat 98.692    Passiver i alt 256.933        

Revisorerklæring: Regnskab gennemgået,bilag afstemt,

Intet at bemærke!

Saltum, den 5. februar 2015 Saltum, den 3. marts 2015

Jørgen Ovesen Larsen, Regnskabsfører Verner Nørgaard               Henning Jensen

 

 Dernæst blev indtægter og udgifter gennemgået hver for sig ved 

storskærmen, og derefter opsummeredes aktiver og passiver 
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 et rigtig godt år for Støtteforeningen med overskud på 98.692,- kr., 

hvilket er yderst tilfredsstillende 

 revisorerne har ikke haft bemærkninger 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet, og det var ikke 

tilfældet. Regnskabet med applaus. 

Ad.4  

Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår kontingent for 2016 til at være følgende: 

 Enkeltpersoner – 125,- kr. 

 Familie/ægtepar – 175,- kr. 

 Institutioner, foreninger – 200,- kr. 

Dernæst spurgte dirigenten om der var spørgsmål til forslaget, hvilket der ikke 

var – derefter blev de nye takster for 2016 vedtaget med applaus 

Ad.5 – Indkomne forslag 

  Der var ikke indkommet noget forslag. 

 

Ad.6 

Valg til bestyrelse 

Dirigenten oplyste, at følgende var på valg: Ane Marie Søndergaard, Pandrup, 

Per Østergaard, Pandrup, Carsten Andersen, Saltum, Lars Chr. Jensen, Saltum 

og Jens Mortensen, Pandrup. Alle kandidater modtog gerne genvalg. 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsen, 

hvilket ikke var tilfældet. Alle 5 genvalgt med applaus 

Ad.7 

Valg af suppleant 

Forslag om genvalg af Knud Erik Christensen, Kaas og Ellen Hansen, Hune. 

De godkendtes ligeledes med applaus. 

Ad.8 

Valg af revisor 

Forslag om genvalg Verner Nørgaard, Pandrup og Bent Sørensen, Saltum – de 

godkendtes med applaus. 

Ad.9 

Valg til revisor suppl. 
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Forslag om genvalg af Henning Jensen, Saltum – godkendtes ligeledes med 

applaus. 

Ad.10 

Eventuelt 

Dirigenten spurgte om der var emner til punktet Eventuelt - og det var ikke. 

Dirigenten sagde derefter tak for tilliden og for god ro og orden under 

afviklingen af generalforsamlingen – dernæst overgav han ordet til formanden. 

 

Afslutning  Støtteforeningens formand Aksel Lange takkede ligeledes for en god og  

  konstruktiv generalforsamling og erklærede selve generalforsamlingen for 

  afsluttet. Efterfølgende orienterede han om, at der efter en kort pause ville 

  komme et lokalhistorisk indslag. 

 

Lokalhistorisk indslag 

Aftenen afsluttes med visning af et par 16 mm film om egnens moser, som for 

nylig er indkommet i Egnssamlingen. Der blev vist 25-26 min. uddrag vedr. 

udnyttelse og opdyrkning af moserne – først sekvenser vedr. udnyttelse af 

mosen med henholdsvis skæretørv, æltetørv og sprøjtetørv. Dernæst sekvenser 

fra opdyrkning af gammel mosejord, hvorpå der ses mange nye høstmaskiner 

fra 1950’erne og 60’erne. Filmene er blevet digitaliseret med støtte fra Lions 

Club Hvetbo og Sparekassen Vendsyssel, og fremvisning af filmene blev 

kommenteret af Egnssamlingens leder. 

 

    Ref. SP 


