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Referat 
Generalforsamling i Egnssamlingens Støtteforening 

for året 2017 

 

Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 28. marts 2018 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 ”Når vinteren rinder...”. 

Ad.1  

Valg af dirigent 

Velkomst ved Støtteforeningens formand, Aksel Lange, som foreslog Helge 

Nielsen som dirigent – valgt med applaus. Og Helge sagde ja tak til valget. 

 

Dernæst konstaterede dirigenten, at vedtægternes krav vedr. indkaldelse var 

overholdt og at forsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 

 

Endelig præsenterede dirigenten den nuværende bestyrelse, en for en:  

Aksel Lange Nielsen, Henrik Munkholt, Lis Damgaard, Carsten Andersen, 

Bent Jensen, Per Østergaard, Edmund Jensen og Verner Jensen.  

Derefter præsenteredes Støtteforeningens forretningsfører Jørgen Ovesen, 

Pandrup, Egnssamlingens nye kontorassistent Dorte Gregersen samt 

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

Ad.2   

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Støtteforeningen, Aksel Lange, Pandrup: 

  Det er igen blevet tiden, hvor vi i Egnssamlingens Støtteforening skal se tilbage 

  på det år, der er gået siden vi sidst sad her. Meget er der sket, og heldigvis kun 

  positive ting, men ting kommer jo ikke af sig selv, så igen i år kan vi takke alle 

  de frivillige for den kæmpe indsats, som de gør for at vore aktiviteter kan  

  lykkes. Det er heldigvis lykkedes at skabe et fornuftigt overskud, som vi  

  allerede har brugt lidt af til diverse indkøb og forbedringer af bygningsmassen. 

  Ulddagene i maj måned var heldigvis en positiv oplevelse, selv om  

  Uldfestivalen var flyttet ud af byen. Vi fik masser af gæster til udstilling og 

  krobesøg, så selv om overskuddet var mindre end året før, så var indsatsen 

  godkendt. Mange så for første Egnssamlingen, og vi kan håbe på, at mange 

  fremover igen vil aflægge et besøg og så fortælle venner og bekendte, at i 

  Saltum er der en samling, der er værd at besøge. Vi har brug for al de PR og 

  goodwill, som vi kan opdrive. Så kære venner, husk, når I er ude i byen, at 

  fortælle om Egnssamlingens fortræffeligheder. Vi har brug for gæster og den 

  økonomi, som endnu flere gæster kan generere. 

  Heldigvis har vi fået god PR på julekalenderen som lokal TV optog i Marys 

  Hus, og i forbindelse med vort julearrangement optog vores gode nabo Benny 

  en flot videofilm, som kan ses på Facebook. Adventsarrangementet var i øvrigt 

  meget velbesøgt, og alle de lækre æbleskiver blev spist. 

  Sommerarrangementerne var som sædvanlig også meget velbesøgte, men vi må 

  jo se i øjnene, at vi er i hård konkurrence med udbydere af andre  

  sommeraktiviteter, så måske vi skal ud i nye tiltag? Vi ved allerede nu, at der i 

  forbindelse med vores nye køkken vil blive udbudt kaffe & kage, og måske 

  gemmer fryseren en is til børnene. Så kære gæster/bedsteforældre, tag endelig 

  rigeligt med penge med. Vi var også med succes en del af sommerens Nols Sø 
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  aktivitet, som jeg godt kunne tænke mig gentaget. Kro-salen har i årets løb 

  givet plads for en række foredrag, en bogudgivelse samt et valgmøde i.f.m. 

  kommunalvalget. Selv om Egnssamlingen er upolitisk, så må vi se i øjnene, at 

  byrådssammensætningen og den velvilje, der måtte være overfor  

  Egnssamlingen, når budgetterne skal forhandles på plads, er afgørende for 

  Egnssamlingens eksistens. Et reduceret tilskud kan få alvorlige konsekvenser, 

  men vi er optimister, og i nærmeste fremtid inviterer vi det nye byråd på besøg, 

  så de kan se, hvad de får for pengene. 

  Fremtidsplanerne er mange, som I vil se lidt senere på aftenen, men måske 

  også derfor er det vigtigt at støtte op om Egnssamlingen og dens aktiviteter, 

  hvis de mål, som vi har sat os, skal kunne gennemføres. 

  Egnssamlingens støttekreds er heldigvis stadig et anseeligt antal, så tak til alle 

  dem, der på den ene eller anden måde støtter op. Vi går en spændende fremtid i 

  møde! 

 

Formand for den selvejende institution Egnssamlingen, Henrik Munkholt, 

Saltum: 

  Trods beklagelser over vigende besøgstal i 2017 hos mange af landets 

  museer er dette ikke just situationen hos Egnssamlingen, idet vi med 

  godt 8.500 gæster nåede op på 1.000 flere end året før. 

  Det er faktisk imponerende. Det var der ikke mange, der havde forudset, 

  da lærer Jørgensen for snart fem årtier siden i Saltum skole startede op 

  med det, der i dag er blevet til Egnssamlingen. Fra en smule ingenting, 

  er Egnssamlingen vokset til en stor ”virksomhed”, der efter en del år i 

  Saltum skole, er blevet til 1.200 m² lokaler i Saltum by på fem matrikler. 

  Først erhvervedes smedjen på Fårupvej, derefter cementstøberiet, Marys 

  hus, landejendommen og senest kroen. 

  Det skal understreges, at disse erhvervelser ikke er sket for offentlige 

  midler; men for midler skaffet til veje fra private, medlemmer,  

  sponsorer, arv og andre donorer. Det skal ikke forstås sådan, at der ikke 

  har været offentlige midler involveret i Egnssamlingen. Det har der; men 

  det har været til driften. Det skal også understreges, at vi har mødt  

  megen velvilje først fra Pandrup kommune og efter kommunalreformen 

  fra Jammerbugt kommune. Denne offentlige støtte har gjort det muligt at 

  ansætte en leder af Egnssamlingen og en kontorassistent. 

  Glemmes skal heller ikke det store korps af frivillige, der gør en kæmpe 

  indsats for at holde Egnssamlingen levende. 
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  Ligesom i tidligere år er der også sket mange ting i 2017. Receptionen er 

  blev renoveret og ommøbleret og fremstår nu i lyse farver. Vores nye 

  kontorassistent Dorte Gregersen, der har haft væsentlig indflydelse på 

  indretningen, kan her tage imod de mange gæster, der besøger os. Især 

  kommer der mange udflugtsgrupper og ikke mindst skoleelever, der får 

  undervisning med lokalhistorisk islæt. Det skal også nævnes at  

  museumsbutikken har fået en mere fremtrædende plads. 

  Et nyt køkken er også sat op i 2017. 

  En donation fra SE Vækstfond Nyfors har gjort det muligt at få opsat 

  LED lys i de centrale dele af vore lokaler. Det har faktisk givet os et 

  bedre lys og forhåbentlig en besparelse i strømforbrug. 

  Alle de nævnte opgaver er udført af de frivillige. 

  Endelig blev2017 året, hvor vi fik gjort noget ved synliggørelse af  

  Egnssamlingen i Blokhus jævnfør tilbuddet om de historiske  

  byvandringer. 

  Af opgaver, der er startet op eller planlagt, skal nævnes oprydning i 

  depoter og værksteder. Der bliver færre eksterne depoter, og den lille 

  krosal tages i brug som internt depot. Der er gang af syning af gardiner 

  til den store forsamlingshussal. Det skulle blandt andet gerne give en 

  bedre akustik og i det hele taget skabe en mere hyggelig stemning på 

  stedet. Udendørs er det planlagt at opsætte flere stakitter af den  

  sædvanlige type, og der skal lægges nye fliser ind til Multihuset. 

  Alt i alt er der som sædvanlig gang i den hos Egnssamlingen, og det vil 

  vi løbende fortællere mere om. Følg os på www.egnssamlingen.dk eller 

  på facebook.com/egnssamlingen.hvetboherred. 

 

Dirigenten:  Efter de to beretninger spurgte dirigenten de fremmødte, hvorvidt det 

berettede   kunne godkendes. Og det blev de begge, med applaus. 

 
Ad.3  

Aflæggelse af Regnskab 

Forretningsfører Jørgen Ovesen, Pandrup, fremlagde ved storskærm regnskabet 

for Støtteforeningen for år 2017 (lå desuden uddelt til hver enkelt plads): 

 revisorerne har ikke haft bemærkninger. 

 endnu et godt år for Støtteforeningen med et tilfredsstillende resultat, 

bl.a. fordi at Saltum Ulddage 2017 blev en succes om lørdagen 

 

 

http://www.egnssamlingen.dk/
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Resultatopgørelse for Støtteforeningen i 2017: 
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Aktiver/Passiver for 2017: 

 

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

tilfældet. Regnskabet blev derfor godkendt, endda med applaus. 
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Ad.4  

Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen indstiller at de eksisterende satser fortsætter det næste år –  

 og de er: 

 Enkeltpersoner – 125,- kr. 

 Familie/ægtepar – 175,- kr. 

 Institutioner, foreninger – 200,- kr. 

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

var – taksterne forbliver uændret. 

 

Ad.5 – Indkomne forslag 

  Der er IKKE indkommet noget forslag til dagsordenen, så dirigenten oplyste  

  om, at punktet derved bortfaldt fra dagsordenen. 

Ad.6 

Valg til bestyrelse 

Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  

Aksel Lange Nielsen (Pandrup), Edmund Jensen (V. Hjermitslev), Verner 

Jensen (Ingstrup) samt Bent Jensen (Saltum). 

Dirigenten oplyste dernæst, at Aksel Lange Nielsen, Edmund Jensen og Verner 

ikke modtager genvalg.  

 

Endelig oplyste dirigenten, at bestyrelsen indstiller efterfølgende kandidater til 

valg til Støtteforeningens bestyrelse: 

 Suppleant til bestyrelsen, Per Bjørn Nielsen, Pandrup 

 Jane Koller, Saltum 

 Ruth Knudsen, Saltum 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsen, 

hvilket ikke synes at være tilfældet. Alle tre kandidater blev efterfølgende valgt 

til bestyrelsen med applaus. 

 

Ad.7 

Valg af suppleant 

De eksisterende suppleanter til bestyrelsen ønsker potentielt ikke at indtræde i 

bestyrelsen. Så efter aftale med suppleanterne indstiller bestyrelsen derfor 

følgende til valg som suppleant i prioriteret rækkefølge: 

1. Elsebeth Hansen, Saltum 

2. Terkel Simoni Nielsen, Saltum 
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  Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til suppleant til 

  bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet. De 2 kandidater blev valgt med applaus 

Ad.8 

Valg af revisor 

Forslag om genvalg Verner Nørgaard, Pandrup og Lisbeth Østergaard, Pandrup 

som revisor - begge godkendtes med applaus. 

Ad.9 

Valg til revisor suppl. 

Bestyrelsen indstillede ligeledes genvalg af revisor suppleant Doris Drustrup, 

Aabybro. 

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 formand, 

Aksel Lange Nielsen, som takkede for en vel gennemført generalforsamling. 

  Egnssamlingens leder Steen Poulsen takkede til sidst de tre tilstedeværende,  

  afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for Egnssamlingen igennem 

   mange år. Og de fik hver især overrakt en buket blomster af institutionens 

  formand Henrik Munkholt, mens forsamlingen gav dem stor applaus som tak. 

Lokalhistorisk indslag 

Det lokalhistoriske indslag blev i år erstattet af en introduktion til de ønsker for 

fremtiden, som bestyrelsen har for den selvejende institution ”Egnssamlingen”.  

 

Med inspiration fra Öehlenschlägers ”Guldhornene” indledte formand Henrik 

Munkholt med kort at fortælle om de tanker, der ligger bag. Husets primære 

opgaver er modtagelse, registrering, opbevaring og formidling – det sidste er 

det udadvendte, det er meget oppe i tiden, og der vises TV udsendelser om det i 

ét væk. I Saltum har vi gode rammer, vi har usædvanligt mange frivillige, der 

hjælper med at levendegøre vore udstillinger, hvilket medierne har bemærket. 

Men vi vil gerne gøre et endnu bedre, og til det formål har vi brug for nye 

bygninger, hvor der skaffes bedre betingelser for formidling. 

Derfor har bestyrelsen entreret med arkitektfirmaet Signatura i Brønderslev, 

hvor Mads Borup var mødt frem – og efter at have fået ordet, så viste han de 

skitser, som er udarbejdet på basis af møder og ture rundt på de 5 matrikler. 

Et kort resumé af arkitektens ord og de efterfølgende spørgsmål & svar: 

 Indledende skitse – blev vist på storskærmen, som opridser centrale 

tanker og hensigter, og hvor mange detaljer endnu ikke er på plads 
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 Blikfang - skal skitsen være, den skal skabe interesse og alliancer, først 

og fremmest med kommunen, men også overfor fonde og andre 

 Sammenhæng – skal der opleves, såvel mellem arealer som bygninger, 

fra Faarupvej 3 og ned imod Søndergade 6 (kroen) 

 Første fase - placeres syd for den eksisterende, røde hovedbygning og 

ned til skel imod syd og vest (imod bageren og tidl. Johanne/Ejnar) 

 To nye bygninger - i et nutidigt design med stålramme, der giver mest 

lys, plads og moderne faciliteter for pengene. En mere klassisk stil, á la 

vores røde hovedbygning, koster væsentlige mere at opføre 

 Lyse og tidssvarende faciliteter - til udstillingsbrug, og aktiv brug af 

arealerne bl.a. lejlighedsvis til markedsplads med faste boder, som let 

kan stilles op, med læ for vejrliget, og hvortil der er let adgang indefra 

 Det lokale foreningsliv – er en vigtig samarbejdspartner, hvor såvel 

vore udendørs arealer som vore lokaler tænkes brugt til udlån. Vi er her 

hver dag, vore frivillige holder bygninger og arealer i pæn stand, så der 

er mange fordele ved at netop vore bygninger benyttes af foreningslivet 

 En senere fase 2 – er tænkt ind i planen, hvor der i givet fald bygges 

imod øst, og hvor den eksisterende bygning (det gamle forsamlingshus) 

så vil blive erstattet med en ny, hvis faciliteter i højere grad end før vil 

understøtte formidling samt samarbejde med det lokale foreningsliv 

     Ref.SP 

 


