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Referat 
Generalforsamling i Egnssamlingens Støtteforening 

- for året 2021 

 

Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6, Hune 

 onsdag den 30. marts 2022 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 Ruth Knudsen, der bød velkommen og 

orienterede om aftenens program, som var vedlagt hver enkelt kuvert, samt som var synlig via storskærm. 

Derefter spisning, og efter denne sang vi ”Der er i dag et vejr et solskinsvejr”. 

 

Ad.1  

Valg af dirigent 

Støtteforeningens formand, Ruth Knudsen indledte første punkt vedr. valg af 

dirigent, hvor hun foreslog hun Helge Nielsen – han blev valgt med applaus.  

 

Dernæst konstaterede dirigenten, at vedtægternes krav vedr. indkaldelse var 

overholdt. Der er tre krav: 1) afholdt inden udgangen af marts – ok samt 2) 

annonceret 14 dage før – den 9.marts så også ok, og endelig 3) orientering om 

dagsorden – ok. Dirigenten konkluderede herefter ud i lokalet, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt – hvilket ingen modsatte sig.  

Generalforsamlingen var derefter beslutningsdygtig. 

 

Endelig præsenterede dirigenten den nuværende bestyrelse, der en for en rejste 

sig i salen: Ruth Knudsen, Jane Koller, Henning Nielsen, Kirsten P. Olesen, 

Carsten Andersen, Bent Jensen, Henrik Munkholt, Per Bjørn Nielsen og Leo 

Kristensen (ikke tilstede). Derefter nævntes det, at Støtteforeningens 

forretningsfører er Lars Østenkær. 

Ad.2   

Bestyrelsens Beretning 

Formand for Støtteforeningen, Ruth Knudsen, Saltum: 

  På grund af Corona nedlukning blev generalforsamlingen 2021 udskudt 

  til en periode, hvor forsamlingsforbuddet blev hævet til 100. Siden  

  generalforsamlingen d. 26.10.2021 er der således kun gået 5 mdr., og nu 

  er vi her allerede igen på det tidspunkt af året, hvor vi ifølge vedtægterne 

  skal holde vores generalforsamling. 

  Så det er begrænset, hvad der kan nævnes af arrangementer, da der også 

  var nedlukning p.g.a. Corona i løbet af efteråret 2021. I uge 40 afholdt 

  Jammerbugt Kommune Kulturuge med emnet ”1970èrne”.  

  Egnssamlingen deltog med udstillingerne Glimt fra 70’erne og Tøj & 

  ting fra 70’erne bl.a. med udstilling af tøj fra Inger Thunbos samling. 

  Begge kan ses indtil december 2022. Og tak til Inger Thunbo for udlån 

  af det farvestrålende tøj. Derudover blev det Egnssamlingen, der afholdt 

  den af Lokalhistorisk Samråd arrangerede 1970’er fest – det skete i  

  vores kro-sal lørdag d. 9. oktober med hjælp af kollegerne fra Vedsted 

  og Arentsminde. 

 

  Af planlagte aktiviteter deltog mange af de frivillige i Lokalhistorisk 

  Samråds kursusmodul nr. 4, der omhandlede PR arbejde. Og sidste  

  lørdag i november var der juleåbent med julehygge i Multihuset, hvor 

  der blev bagt æbleskiver på det gamle komfur, og hvor der var stor  

  afsætning på æbleskiver og dejlig varm Gløgg. Samtidig havde  

  museumsbutikken åbent med salg af hjemmelavet julepynt, julegaver og 

  vore ”pindsvin”, der i stor flok havde invaderet området. Stor tak til alle 

  involverede, der var med til at gøre dagen så hyggelig. Mandag d. 6. 

  december afholdtes endelig julefrokost for frivillige og hjælpere i årets 
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  løb. Denne gang i kro-salen, hvor vi havde en hyggelig eftermiddag som 

  afslutning på 2021. Igen p.g.a. Corona var Egnssamlingen lukket ned 

  indtil d. 17. januar. Men trods nedlukning har det faste personale hele 

  tiden arbejdet i samlingen og serviceret telefon og internet. Det har været 

  en periode med stor produktivitet, således at det meste af arkivets  

  skriftlige materiale er registreret i Arkibas. Der har været stor søgning i 

  2021 har der i gennemsnit pr døgn været 924 elektroniske gæster,  

  hvilket har afstedkommet adskillige telefonopkald med nye oplysninger, 

  ændringer og rettelser. 

 

  Trods lukningsperioder har der været i gennemsnit været 88 fysiske 

  gæster i huset pr. uge. Det har været som at trykke på en knap, så måtte 

  de frivillige og gæster komme - og så var der lukket ned igen. Det gik 

  især ud over de aktiviteter, der kun kunne foregå indendørs. I store dele 

  af perioden har frivillige på udeholdet kunnet mødes og med stor iver 

  holde vore udendørs arealer, så de hele tiden har været præsentable. Og 

  det fortjener de frivillige stor ros for, TAK. 

 

  Efter genåbningen d. 17. januar er der gang i husets aktiviteter. Det er 

  dejligt, at det igen summer af aktivitet i huset. Stor tak til alle, der har 

  deltaget i den forløbne periode. Og tak til vores store medlemsskare, til 

  vore sponsorer, til de frivillige, til vores regnskabsfører og til det faste 

  personale. Uden jer ville Egnssamlingen i Saltum ikke være det, som 

  den er. En af de bedste lokalhistoriske samlinger i landet. Sluttelig vil 

  jeg takke Egnssamlingens bestyrelse for konstruktivt samarbejde i den 

  forløbne periode. En periode, der har budt på flere udfordringer og  

  møder end et normalt år. 

 

Formand for den selvejende institution Egnssamlingen, Kirsten Pilgaard,  

Sdr. Saltum: 

  2021 blev også et år præget af corona-restriktioner, det er vi jo snart vant 

  til. Der var lukket ned på Egnssamlingen, og vore aktivitetsdage blev 

  afviklet uden at børn kunne deltage i aktiviteterne. De havde dog  

  mulighed for at lave reb og skrive med pen og blæk i skolestuen. Og i 

  Multihuset og i smedjen kunne de se på, hvordan arbejdet foregik. Men 

  på trods af alt dette fik vi gode, tilfredsstillende besøgstal. 

  I de perioder, hvor Egnssamlingen var lukket ned for offentligheden, 

  arbejdede Dorthe og Sten stadig aktivt for at få Egnssamlingens  

  dagligdag fungere, Det var en periode, hvor det var mærkeligt at komme 

  der, da vi manglede alle I frivillige om tirsdagene og torsdagene. 

 

  Arbejdet med at renovere, udvide og isolere værkstedet bag Multihuset 

  skrider planmæssigt fremad. Det giver nogle fine forhold for fremtiden. 

  Vi har jo endnu engang fået doneret penge til de materialer, der skal 

  bruges til arbejdet – så tusind tak til de nu nedlagte EL fonde i Kaas og 

  Pandrup for donationen. 
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   Lokalhistorisk Samråd, der er en sammenslutning af alle lokalhistoriske 

  samlinger i Jammerbugt Kommune, har i 2021 forsat sin række af  

  ”arkivkurser”. På den måde sikrer vi et højt, fagligt niveau, så vore  

  arkivalier og genstande sikres bedst muligt for de kommende  

  generationer. 

  Egnssamlingen får årligt et driftstilskud fra Jammerbugt Kommune. 

  Dette tilskud blev sat væsentlig ned for flere år siden, og er ikke  

  pristalsreguleret siden.  

  Så efter i flere omgange at have støvsuget budgettet for besparelser, har 

  vi været nødsaget til at foretage os et drastisk tiltag. Bestyrelsen er  

  blevet enige med Sten om, at det eneste, der kan hjælpe os nok, er at 

  indgå er senioraftale med ham, hvor Stens arbejdstid nedsætte til 30 

  timer om ugen. Det er en beslutning vi har måttet træffe af nød og i hvert 

  fald ikke af lyst.  Og en beslutning, som vi håber at kunne ændre, hvis 

  der skulle komme bedre tider for vort arbejde. 

  Siden erhvervelse af den gamle kro og ikke mindst bageriet har vi fået 

  større synlighed fra hovedvejen i Saltum. En synlighed, som vil kunne 

  skaffe os flere indtægter, da ingen mere er i tvivl om, hvor vi er. Heller 

  ikke turisterne, som kører gennem byen i stort tal om sommeren, og som 

  lejer sig ind i sommerhusene ved kysten. Dem vil vi jo også rigtig gerne 

  tiltrække til vore udstillinger. 

  En synlighed, vi også gerne vil udnytte til nye bygninger, hvor vi kan få 

  tidssvarende og tillokkende faciliteter. Sådanne bygninger vil kunne 

  tiltrække et større publikum og give frivillige og ansatte bedre forhold. 

  Jeg kan ikke takke frivillige og ansatte nok for at gøre Egnssamlingen til 

  det attraktive sted, som det er. Mit håb er, at 2022 bliver et mere normalt 

  år, hvor vi kan gennemføre vore kendte aktiviteter. Bl.a. glæder vi os 

  meget til, at Saltum Festdage endelig kan blive gennemført. Denne gang 

  med nogle af de store telte opstillet på vore arealer. 

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

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

 

 
Ad.3  

Aflæggelse af Regnskab 

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen, Pandrup, fremlagde regnskabet for 

Støtteforeningen for år 2021 (inkl. i vedlagt program pr. kuvert) – henholdsvis 

Resultatopgørelse og Aktiver for 2021, der er klippet ind herunder inkl. 

påtegninger af revisorerne: 
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Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet, hvilket der ikke var. 

Regnskabet blev derfor godkendt, endda med applaus. Hvorefter dirigenten 

takkede Henning for fremlæggelsen. 

 

Ad.4  

Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen indstiller til, at kontingenten skal stige med virkning for år 2023. 

 Formand Ruth Knudsen forelagde disse argumenter: kontingenten er ikke 

 steget igennem mange år, og derudover stiger mange af de udgifter, som 

 Støtteforeningen hjælper Egnssamlingen med, betragteligt. Bestyrelsen kan 

 derfor ikke længere se anden udvej end at sætte kontingenten op. 

 Enkeltpersoner – fra 125,- kr. – til 150,- kr. 

 Familie/ægtepar – fra 175,- kr. – til 225,- kr. 

 Institutioner, foreninger – fra 200,- kr. – til 250,- kr. 

Dirigenten spurgte om der indvendinger imod kontingentstigning – hvilket der 

ikke var – med virkning fra 2023 er kontingenten derfor øget til ovenfor viste 

beløb. 
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Ad.5 – Indkomne forslag 

  Formand Ruth Knudsen fremlagde følgende ændringer til Vedtægterne, som 

  bestyrelsen foreslår – begrundelse: betegnelsen ”revisor” omfatter et juridisk 

  ansvar, hvilket ikke er nødvendigt for en forening af Støtteforeningens  

  karakter. En af foreningen valgt ”revisor” skal således ikke pålægges et juridisk 

  ansvar, som ikke er nødvendigt for en forening á la Støtteforeningen. 

  Ændringerne var omtalt i omdelte A3 bilag, og de er for berørte paragraffer: 

  §4, stk. 3 – frasen ”Aflæggelse af revideret regnskab” ændres til:  

  ”Aflæggelse af årsregnskab gennemgået af bilagskontrollanter” 

  §4, stk. 8 – frasen ”Valg af revisorer” ændres til:  

  ”Valg af to bilagskontrollanter” 

  §4, stk. 9 – frasen ”Valg af revisorsuppleant” ændres til:  

  ”Valg af suppleant for bilagskontrollant” 

  §5 – frasen ”Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer 

  og 1 revisorsuppleant” – ændres til: 

  ”Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 bilagskontrollanter 

    og 1 bilagskontrollant suppleant” 

 

  §5 – vedr. frasen: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv en gang årligt med  

  formand, næstformand, kasserer og sekretær, som fører forhandlings- 

  protokollen” 

 

  suppleres med følgende frasen: 

  Bilagskontrollanter gennemgår regnskabet for sammenhæng med bestyrelsens 

  beslutninger, og de kontrollerer den likvide beholdning m.v. 

  Dirigenten spurgte om ændringerne kunne godkendes af forsamlingen, og det 

  blev de. Dernæst blev der indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling for at 

  vedtage ændringerne – den annonceres på hjemmeside og Facebook, og  

  afholdes tirsdag d. 19. april kl. 13:00 hos Egnssamlingen, Faarupvej 3, Saltum. 

Ad.6 

Valg til bestyrelse 

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

 Jane Koller 

 Ruth Knudsen 

 Bent Jensen 

 Per Bjørn Nielsen 

Og dirigenten oplyste at førstnævnte genstiller, de tre sidstnævnte gør ikke. 

Derudover er Leo Kristensen, Moseby, trådt ud af bestyrelsen før tid, så der 

skal i alt findes kandidater til fire poster. 

 

Dirigenten spurgte dernæst formand Ruth Knudsen, hvorvidt der var andre 

kandidater, som er stillet op – og det blev bekræftet. Hver især af følgende blev 

præsenteret i forsamlingen: 

 Lis Damgaard, Saltum 

 Eva Heidemann, Pandrup 
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 Hanne Jensen, Saltum 

 endelig har suppleant Hanne Bruun, Pandrup, tilbudt sig som medlem 

Dirigenten spurgte dernæst, om der var flere kandidater, hvilket der ikke var.  

Alle fire kandidater blev efterfølgende godkendt til bestyrelsen med applaus.  

Ad.7 

Valg af suppleant 

Dirigenten oplyste, at følgende medlem udover Hanne Bruun, har været 

suppleant det seneste år, nemlig Anne Marie Kjeldsen, Saltum. Og dirigenten 

oplyste, at Anne Marie Kjeldsen genopstiller som suppleant. 

  Dernæst spurgte dirigenten, hvorvidt der fandtes andre kandidater som  

  suppleant til bestyrelsen? Og det var der – Peter Damgaard, Saltum, blev  

  præsenteret. Dirigenten spurgte endelig, om der er flere kandidater, hvilket der 

  ikke var. 

  De 2 nævnte kandidater til suppleant blev herefter godkendt, og de er herefter: 

 Anne Marie Kjeldsen, Saltum  

 Peter Damgaard, Saltum 

Ad.8 

Valg af revisor 

Forslag om genvalg af Børge Andersen, Pandrup og Per 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.  

 Leif Søborg, Pandrup – deltog i den bustur til Den Gamle By, der i uge 

40 var arrangeret af Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune. 

Et arrangement som var rigtig godt, og hvor vi fik både bustur, entré, 

rundvisning og frokost. Et arrangement, som han blot ville rose 

 

Aftenens indslag Efter de ordinære punkter afholdt Benny Frandsen, Blokhus, et kort foredrag, 

  kaldet ”Kancelligaarden – et badepensionat i Blokhus”. En fortælling om Ths. 

  Olesen Løkken og hans pensionat i Blokhus. Et indslag, der fik stor applaus, og 

  herefter afrundede formand Ruth Knudsen generalforsamlingen og takkede 

  deltagerne samt Benny for sit flotte og interessante indslag. 

 

 

 

 

     Referent, d. 31/3-22 

     Steen Poulsen 


