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Referat 
Generalforsamling i Egnssamlingens Støtteforening 

- for året 2019 

 

Egnssamlingens store sal, Søndergade 6, Saltum 

 onsdag den 9. sept. 2020 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 af Støtteforeningens formand Kirsten Pilgaard, der bød velkommen i egne 

rammer i denne udsædvanlige tid, på grund af Corona 6 mdr. efter normal tid, og hvor der er indført nye 

vaner m.h.t. sang, spise og salg af kaffe & kage. 

 

Ad.1  

Valg af dirigent 

Støtteforeningens formand, Kirsten Pilgaard, orienterede om dagsordenen,  

og til første punkt vedr. valg af dirigent foreslog hun Helge Nielsen – han blev 

valgt med applaus.  

 

Dernæst konstaterede dirigenten, at vedtægternes krav vedr. indkaldelse var 

overholdt. Der er tre krav: 1) ikke afholdt i marts – men må være nødværge,  

2) annonceret 14 dage før – ok og 3) orientering om dagsorden – dirigenten 

konstaterede derefter ud i lokalet, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – 

hvilket ingen modsatte sig. Og at den derfor var beslutningsdygtig. 

 

Endelig præsenterede dirigenten den nuværende bestyrelse, en for en:  

Kirsten Pilgaard, Henrik Munkholt, Lis Damgaard, Carsten Andersen,  

Bent Jensen, Per Østergaard, Ruth Knudsen og Per Bjørn Nielsen.  

Derefter præsenteredes Støtteforeningens ny forretningsfører Lars Østenkær. 

Ad.2   

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Støtteforeningen, Kirsten Pilgaard, Sdr. Saltum: 

  I årets løb har der, som i de fore-gående år, været stor aktivitet både på 

  de almindelige aktivitetsdage, tirsdage og torsdage, men heldigvis også 

  på de dage, hvor vi har haft åbent for publikum med arbejdende  

  værksteder og aktiviteter for børn. Det er en stor glæde at se alle vore 

  frivillige og høre den gode snak, der er under kaffepausen. Det er både 

  tirsdag, hvor det er de praktiske opgaver, der er i centrum, sammen med 

  smedearbejdet og flittige hænder i Multihuset, der begge producerer 

  varer til vores museumsbutik. Og om torsdagen, hvor der mere er fokus 

  på arkivarbejde med registrering af genstande, billeder, arkivalier med 

  mere. 

  Vi har i år været så heldige, at Det Danske Filminstitut har tilbudt at 

  digitalisere nogle af vore gamle film, og i den forbindelse har vi fået 

  overført 8 film til elektronisk medie. Udover at det er nemmere at  

  formidle filmenes indhold for eftertiden, så er kvaliteten af  

  fremvisningen øget væsentligt. Filmene har allerede været vist under 

  foredrag flere steder i vort område, til stor fornøjelse for seerne.  

  I året løb har vi haft mange gode arrangementer. Saltum Festdage er helt 

  klart det største, både med hensyn til, hvilke kræfter vi skal lægge i det, 

  men også med hensyn til deltagere og økonomisk fordel ved det. I 2019 
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  var det et perfekt vejr til afholdelse af festdagene, og vi fik et rigtig  

  godt resultat ud af det. Vi har den store glæde, at vore standholdere  

  kommer igen år efter år, og det fortæller os, at det ikke kun er os, der er 

  tilfredse - de er også glade for at komme til Egnssamlingen. Det er på 

  sådanne dage, at vi i Støtteforeningen er taknemmelige for alle de mange 

  frivillige, som vi har at trække på. Vi oplever ligefrem, at der er nogle, 

  der er kede af det, hvis der kommer noget i vejen, så de ikke kan komme 

  og hjælpe til.  

  Som noget nyt har vi haft aktivitetsdage i forbindelse med alle  

  skoleferier. Inklusiv påsken og pinsen, og det var vi meget spændte på, 

  hvordan ville gå. I den forbindelse blev vi opmærksomme på  

  vigtigheden af at annonce såvel i Blokhus Avis som på Facebook, så 

  endnu flere sommerhusgæster fik at vide, hvad vi kunne tilbyde.  

  I årets løb har vi haft besøg af mange forskellige grupper. Der har været 

  skolejubilæer, der synes vi er et godt sted af samles for bl.a. se på gamle 

  skolebilleder, inden de skal videre med deres program andre steder. Og 

  vi har haft besøg i Marys Hus af flere demensgrupper. Dem får vi megen 

  ros fra, for det skaber minder hos de demente, og det får dem til at huske 

  og fortælle. Derfor har vi sendt PR materiale ud til alle kommuner nord 

  for fjorden, og det er måske det, som vi høster af nu. Derudover er vi 

  glade for samarbejdet med skolerne, f.eks. Aabybro Skole, der via bus 

  kommer med elever for at benytte sig af vores tilbud om levendegørelse 

  af historien. Alle skoler i Jammerbugt Kommune har fået PR materiale 

  tilsendt, og det forventer vi os meget af i den kommende sæson. 

  Alt i alt har vi haft fremgang på antal besøgende. Jeg synes det er rigtig 

  flot, at Egnssamlingen fortsat figurer på Visitdenmarks top300 liste over 

  attraktioner. Og det kan udelukkende lade sig gøre, fordi vi har vor store 

  og aktive flok af frivillige, der som eneste ”løn” får kaffe & brød, og 

  som til december bliver inviteret til julefrokost. Det kan vi ikke takke 

  nok for. 

 

 

Formand for den selvejende institution Egnssamlingen, Henrik Munkholt,  

Sdr. Saltum: 

  Det har igen været et travlt år for Egnssamlingens ansatte og frivillige, 

  og tak for det. Som sædvanligt er der indleveret og indsamlet effekter, 

  der er registreret og sørget for opbevaring, og der er formidlet viden og 

  gode historier om personer og begivenheder fra vort lokalsamfund. Det 

  er netop det essentielle i Egnssamlingens mission. 
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  For at kunne gøre alt det, kræves der en indsats på mange områder. De 

  ydre rammer skal være i orden. Der er brug for plads, lokaler, lys,  

  varme, rengøring mm. Dertil kommer indvendig og udvendig  

  vedligeholdelse, græsslåning osv. Der skal være hænder til at udføre 

  arbejdet, og her har vi heldigvis de frivillige. I 2019 har der på ugentlig 

  basis været i gennemsnit 52 frivillige, der har brugt 3 timer pr.  

  arbejdsdag. Udover de to faste arbejdsdage har de brugt tid på særlige 

  arrangementer, hvor arbejdstiden for de frivillige har været ganske lang. 

  Der er i alt tilknyttet omkring 90 frivillige til Egnssamlingen. Derudover 

  har vi, ikke at forglemme, Dorte og Steen til at lede og koordinere det 

  hele. Det er bl.a. derfor, at vi kan have de åbningstider og muligheder for 

  at servicere besøgende, som vi har. 

  Hvad er der så sket i 2019? 

  Der er lagt nye fliser på smedetorvet. Udgravningen startede allerede i 

  2018, og lægning af fliser blev færdiggjort i det tidlige forår 2019.  

  Udstillingen ”Johans Univers” blev klar til Festdagene. Også det projekt 

  var startet op i 2018. Derudover blev der etableret trådløst netværk, så 

  der nu er fuldt Wifi signal i hovedbygningen, i Marys Hus, i Beboelsen 

  samt, via radiokæde, i Multihuset. I slutningen af året blev et projekt 

  omkring de frivilliges værksted bag Multihuset startet op. P.t. er der 

  kommet nyt tag på, og der er blevet isoleret, så værkstedet kan bruges 

  hele året. Og halv-taget mod øst er inddraget, så værkstedet bliver større 

  og mere lyst.  

  På arkivet har Egnssamlingen i 2019 fået overdraget i titusindvis af 

  negativer fra firmaet Bent Foto i Pandrup, så nu scannes der på livet løs 

  om torsdagen. 2019 blev også året, hvor forarbejdet til en replika af 

  Blokhus Badevognen gik i gang. Et projekt, der via fotografier, skal 

  genskabe den meget omtalte badevogn i vort område. Det meste af det 

  forannævnte har kun været muligt at gennemføre, fordi vi har fået flere 

  donationer. I 2019 har vi fået donationer fra Trægården Kaas, Lions 

  Club Hvetbo, Spar Hvetbo Fonden og Thomas P Hejle Fonden. 

  Det skal også nævnes, at der i 2019 er blevet gennemført to moduler af 

  den arkivlederuddannelse, der blev omtalt i sidste års beretning. Mange 

  af Egnssamlingens frivillige deltager i uddannelsen. Den bliver betalt af 

  kommunens ”200.000 kr. pulje”.  

  En af de største begivenheder i 2019 var Egnssamlingens bud på  

  Søndergade 8, i daglig tale kaldet ”Bagergrunden”. Der blev afgivet et 

  bud herfra ved Jammerbugt Kommunes udbud over saneringsmodne 

  ejendomme. Og det endte med, at vi havde afgivet det højeste bud. Det 
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  erhvervede er en tom grund, som kommunen rydder med hjælp fra den 

  statslige nedrivningspulje. Den nye erhvervelse giver Egnssamlingen en 

  langt bedre synlighed langs hovedvejen, hvilket også var den  

  væsentligste hensigt med buddet. 2020 er godt i gang. Det er  

  Egnssamlingen også stadigvæk. Nye projekter er i støbeskeen.  

  Udviklingen fortsætter. 

 

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

   berettede kunne godkendes. Og det blev det. 

 

 
Ad.3  

Aflæggelse af Regnskab 

Forretningsfører Lars Østenkær, Saltum, fremlagde ved storskærm regnskabet 

for Støtteforeningen for år 2019 (lå desuden uddelt til hver enkelt plads): 

 revisorerne har ikke haft bemærkninger. 

 endnu et godt år for Støtteforeningen med et tilfredsstillende resultat 
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Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet, og det var ikke 

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

Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen indstiller at de eksisterende satser fortsætter uændret –  

 og de er: 

 Enkeltpersoner – 125,- kr. 

 Familie/ægtepar – 175,- kr. 

 Institutioner, foreninger – 200,- kr. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til forslaget, hvilket der ikke var – 

taksterne forbliver således uændret. 

 

Ad.5 – Indkomne forslag 

  Der er IKKE indkommet forslag til dagsordenen, så punktet  

  bortfaldt derfor fra dagsordenen. 

Ad.6 

Valg til bestyrelse 

Dirigenten oplyste, at alle følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:  

 Bent Jensen 

 Jane Koller 

 Ruth Knudsen 

 Per Bjørn Nielsen 

Og dirigenten oplyste at alle genstiller. Dirigenten spurgte dernæst 

forsamlingen, hvorvidt der var andre kandidater til bestyrelsen - hvilket ikke 

syntes at være tilfældet.  

Alle fire kandidater blev efterfølgende genvalgt til bestyrelsen med applaus. 

 

Ad.7 

Valg af suppleant 

Dirigenten oplyste, at følgende medlemmer har været suppleanter det seneste 

år: Terkel Simoni Nielsen, Saltum – Hanne Bruun, Pandrup. 

  Og dirigenten oplyste, at Terkel Simoni Nielsen ikke genopstiller, og at  

  bestyrelsen derfor indstiller Anne Marie Kjeldsen, Saltum, som ny suppleant. 

 

  Dernæst spurgte dirigenten hvorvidt der fandtes andre kandidater som  

  suppleant til bestyrelsen? Det var ikke tilfældet.  
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  De 2 suppleanter er herefter: 

 

 Hanne Bruun, Pandrup 

 Anne Marie Kjeldsen, Saltum 

 

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. Også suppleanten blev godkendt med applaus. 

Ad.10 

Eventuelt 

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

 

Egnssamlingens leder viste herefter en serie fotografier fra saneringsprojektet 

på Søndergade 8, som Egnssamlingen i nær fremtid overtager fra Jammerbugt 

Kommune. Billeder af Nørgaards Bageri og den dejlige have bagved – samt fra 

selve saneringsprojektet, indtil det var en bar, tilsået mark. 

 

 

     Ref. Steen Poulsen 


