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Referat 
Generalforsamling for året 2015 

i 

Egnssamlingens Støtteforening 

 

Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 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  
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. 

 

Dernæst konstaterede dirigenten, at vedtægternes krav vedr. indkaldelse er 

overholdt og at forsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 

 

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

præsenterede Egnssamlingens forretningsfører Jørgen Ovesen, Pandrup, samt 

Egnssamlingens leder Steen Poulsen, der i dagens anledning førte referat. 

 

Ad.2    

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Egnssamlingens Støtteforening, Aksel Lange, Pandrup: 

  Dejligt at det igen er tid til at se foreningens medlemmer. Egnssamlingens 

  ledelse vil gerne tættere på Støtteforeningens medlemmer, der ofte bor langt fra 

  Saltum, og som trods stor afstand trofast yder os stor støtte. 

  Egnssamlingens økonomi er primært baseret på det kommunale tilskud, som  

  p.t. knap dækker de løbende omkostninger. Og når det er tilfældet, så er det 

  dejligt med en Støtteforening, der har midler at gøre godt med. Og som tingene 

  står, så vil vi gerne om der kunne blive endnu flere medlemmer af  

  Støtteforeningen, hvorfor den tilstedeværende blev opfordret til at få venner og 

  bekendte, som interesseret i lokalhistorie, til at melde sig ind. 

   

  Sidste år udsendte vi det første nyhedsbrev – det kom via e-mail fordi alm. 

  porto er forholdsvis dyr, og vi har ikke sponsor desangående, der betaler.  

  Derfor opfordres medlemmerne hver især til at informere Egnssamlingen om 

  sin e-mail, så de kan blive orienteret om vore forskellige tiltag. 

  Sponsorer vil vi gøre mere for, f.eks. ved at synliggøre deres navn i forbindelse 

  med husets aktiviteter, via en sponsorvæg, der kunne vises forskellige steder. 

  Sponsorerne får meget for sine penge, og på den måde håber vi at kunne  

  tiltrække flere sponsorer. 

  Heldigvis bliver det ikke bare ved tiggeri – vi gør en hel del for at samle midler 

  ind. Vi sælger oplevelser, og vi sælger varer i Museumsbutikken, dels fra  

  Multihuset, dels fra smedjen og så sælger vi bøger. Bl.a. Lars Olsens bog, som 
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  er solgt i mange eksemplarer, og som har givet en god skilling. I forbindelse 

  med Uldfestivalen 2015 tog vi kro-salen i brug som café, og trods det dårlige 

  vejr, så solgte vi her mad og drikke til rigtig mange festivalgæster. Vi havde 

  også en pølsevogn og fadølssalg på forpladsen, men vejret var ikke til udendørs 

  salg. Men på trods af det, så fik vi en god omsætning, der sikrede ekstra 30.000 

  kr. til Støtteforeningen.  

  Af samme grund er vi derfor langt i forberedelserne til Uldfestival 2016, hvor 

  vi håber på et lignende, godt resultat. Og endnu en gang er vi afhængige af de 

  mange frivillige til at drive aktiviteterne – de er ganske uundværlige. 

  Vi tror således på, at vi gjorde en god investering, dengang vi vedtog at købe 

  kroen. Vi fik et stort areal, der på sigt kan anvendes til at skabe en endnu bedre 

  Egnssamling. Og selv om der er rimeligt store udgifter til drift og  

  vedligeholdelse, så har vi også fået ekstra plads til forsamlingslokale, til depot 

  og ikke mindst arbejdslokaler. 

  Støtteforeningen er i god gænge, og vi vil alle kæmpe benhårdt for at gøre det 

  endnu bedre. Så Støtteforeningen en dag igen kan være klar til at give en hånd, 

  når en større investering står for døren. 

  Stor tak til alle, der har bidraget til årets gode resultat. 

 

Den selvejende institution Egnssamlingens beretning, ved formand Ane Marie 

Søndergaard, Pandrup: 

Tiden går, et år er ingen tid, men når vi det, som vi skal? Det spørgsmål kan 

man godt stille sig, men heldigvis er flere de fleste opgaver i Egnssamlingen 

nogle uden deadline. Og så alligevel sætter vi os et mål, og de fleste gange når 

vi det. 

Aktiviteterne i huset er forskellige. De mere synlige er renovering af kroen og 

Multihuset, som netop nu er ved at blive isoleret fra top til bund, således at 

huset kan anvendes hele året. Det gamle oliefyr er skrottet, og i stedet for er der 

sat en varmepumpe op. 

Noget af krobygningen bliver brugt til værksted, hvor der males planker til 

Multihuset. Desuden bruges kroen til deponi, der er vores evigt 

tilbagevendende problemstilling. Endelig er hegnet op imod bageren blevet 

fjernet og erstattet af et nyt. 

I Marys Hus har maleren travlt. Som nævnt sætter vi ingen deadlines, men 

arbejdet skrider pænt frem, og vi glæder os til at vise huset frem. 

Multihusets piger er stadigvæk flittige, de laver mange ting til 

museumsbutikken. Det samme gælder for smedene, der laver mange forskellige 

stativer til havebrug. 
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I arkivet bliver der registreret, scannet billeder, artikler, udklip og meget andet. 

Der er mange ting at tage fat på. Og godt for det, for der skal jo være 

beskæftigelse til de frivillige. De er Egnssamlingens fundament, og i 2015 

mødte gennemsnitligt hele 47 frivillige frem for at yde en formiddags arbejde. 

Den 1.marts var det et år siden, at hjemmesiden arkiv.dk åbnede, og det er en 

fælles platform for ca. 550 arkiver og museer, som registrerer sine ting ved 

hjælp af IT systemet Arkibas. I det forgange år har der været ca. 1 mio. 

søgninger på arkiv.dk, og som følge heraf har vi fået flere forsespørgsler. 

2015 var 70 året for befrielsen, og det fejrede vi med en udstilling om 

besættelsestiden på vor egn. Udstillingen har været pænt besøgt, også af en del 

skoleklasser. Udstillingen forbliver derfor åben hen over sommeren. Desuden 

var der i 2015 en udstilling kaldet Badehotellet, der var inspireret af TV serien. 

Den er nu taget ned. I stedet for er der fra i dag en udstilling med malerier af 

Frode Trudslev, der også rummer en beskrivelse af hans livsværk Bakkelund 

ved Ingstrup. 

Dernæst har der været to foredrag – Børge Møller fortalte om Hvetbo Herred 

under besættelsestiden 

Sidste år blev Egnssamlingens driftstilskud fra kommunen stærkt beskåret, og 

på trods af at vi har været dygtige til at spare, så ender året med et betydeligt 

underskud. Vi håber ikke at den tilstand skal blive permanent, for 

Egnssamlingen er fortsat et godt sted at være. Antallet af frivillige er øget igen, 

så vi har måttet flytte kaffepausen til den lille sal for at få plads til alle. 

Vi føler, at der er en positiv ånd i Egnssamlingen, og med den kan man komme 

langt. 

 

---- 

Efter de to beretninger spurgte dirigenten, om hvorvidt det 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): 

 Det omdelte regnskab (ej underskrevne original) er vist herunder: 

 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 et yderst tilfredsstillende 

resultat 

 revisorerne har ikke haft bemærkninger 

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

tilfældet. Regnskabet med applaus. 

Regnskabet som det blev vist på storskærmen på generalforsamlingen: 
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Ad.4  

Fastlæggelse af kontingent  

Sidste års generalforsamling vedtog følgende satser: 

 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: Aksel Lange Nielsen, Pandrup, 

Edmund Jensen, V. Hjermitslev, Bent Jensen, Saltum og Verner Jensen, 
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Ingstrup. 

 

Alle kandidater modtog gerne genvalg. 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsen, 

hvilket ikke var tilfældet. Alle blev 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 – bestyrelsen indstillede 

derefter Lisbeth Østergaard, Pandrup som ny revisor - begge godkendtes med 

applaus. 

Ad.9 

Valg til revisor suppl. 

Henning Jensen, Saltum, genopstiller ikke – bestyrelsen indstillede derfor 

Doris Drustrup, Aabybro. 

Begge godkendtes 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 for en vel gennemført  

  generalforsamling, og opfordrede forsamlingen til at skrive til Egnssamlingen,  

  hvis der skulle være gode ideer til drift af Egnssamlingen. 

Lokalhistorisk indslag 

Aftenen blev afsluttet med et spændende og muntert foredrag af Verner 

Nørgaard, Pandrup, der er tidl. boghandler i Pandrup, og som fortalte om sine 

60 år i bøgernes tjeneste. 

 

    Ref. SP 


