Referat
Generalforsamling i Egnssamlingens Støtteforening
- året 2018

Blokhus Kulturcenter, Hune, onsdag den 27. 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

Referat for generalforsamlingen d. 27/3 2019, Side 1 af 8

Generalforsamlingen indledtes af Støtteforeningens formand Kirsten Pilgaard, der bød velkommen til
generalforsamlingen og de nye rammer, som bl.a. medfører nye vaner m.h.t. betaling af mad og drikkevarer.
Efter spisningen indledte vi seancen med en fællessang, den omdelte ”Hvem sidder der bag skærmen”.
Ad.1
Valg af dirigent
Støtteforeningens formand, Kirsten Pilgaard, orienterede om dagsordenene, og
til første punkt vedr. valg af dirigent foreslog hun Helge Nielsen – valgt med
applaus.
Dernæst konstaterede dirigenten, at vedtægternes krav vedr. indkaldelse var
overholdt. Der er tre krav: 1) afholdt i marts – ok, 2) annonceret 14 dage før –
ok og 3) orientering om dagsorden – ok. Dirigenten konstaterede derefter, at
generalforsamlingen er 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 forretningsfører Jørgen Ovesen,
Pandrup, Egnssamlingens leder Steen Poulsen, der som sædvanlig førte referat,
og endelig Egnssamlingens kontorassistent Dorte Gregersen.
Ad.2
Bestyrelsens Beretning
Formand for Støtteforeningen, Kirsten Pilgaard, Sdr. Saltum:

Her i forbindelse med general-forsamling, samt udgivelse af årsskriftet,
er det kotume at der kommer en skriftlig beretning med fra
Støtteforeningen.
Som det første vil jeg fremhæve alle de frivillige, der gør en umådelig stor
indsats for at Egnssamlingen kan fungere. Det er både de frivillige, der kommer
uge efter uge for at vedligeholde bygninger og udenomsarealer. Og så er

der dem, der kommer i forbindelse med specielle arrangementer, samt
alle de, der kommer og er med til at registrere og arkivere de arkivalier
og genstande, som vi får ind i Egnssamlingen. Herudover er der
frivillige i Multihuset og i Smedjen, der producerer alle de varer, der
sælges i vores museumsbutik, hvor der hvert år sælges for et flot beløb.
I årets løb er der forskellige arrangementer. Det første og det, der
ligesom sætter gang i året, er Saltum Festdage. Der er heldigvis stadig
stor aktivitet i Saltum by, selvom festivalen er flyttet ud af byen.
Festdagene er et arrangement, der kræver stor indsats af rigtig mange
frivillige, ikke kun til selve festivalen, men også i tiden op til, så at alt
kan blive klar.
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Hen over sommeren er der aktivitetsdage, primært for børn, hver tirsdag
i skolernes sommerferie. Her ser vi mange lokale og turister, der
kommer med deres børn eller børnebørn for at børnene kan få indblik i,
hvordan tingene fungerede i gamle dage. Vi oplevede desværre i 2018,
at vejret var alt for godt, så besøgstallet faldt en del. Men de mange
gæster, som kom, fik en fin oplevelse. Hun havde selv den fornøjelse at
arrangere en bedsteforældre/børnebørn lejr i Lille Norge, hvor der hvert
år er på besøg i Egnssamlingen. Et besøg, der skál være en del af
programmet for lejren - det er altid højdepunktet på lejren. I
efterårsferien bliver der også holdt en aktivitetsdag i lighed med dem om
sommeren. Her er det primært lokale, der kommer og besøger os.
Op til Advent har Egnssamlingen åben om lørdagen. Her sælges der
hjemmelavede æbleskiver i Multihuset, og denne dag har et godt ry. Der
er rigtig mange, der ikke kan holde jul, uden at de har været oppe i
Egnssamlingen for at spise vores fantastiske æbleskiver. Så sidder
gæsterne og hygger sig på bænken i folkestuen og får en god snak med
andre besøgende. Her ser vi, at det sociale også er en stor del af
helheden.
Egnssamlingen er medlem af Lokalhistorisk Samråd her i Jammerbugt
Kommune, og i det regi udbydes aktuelt kurser i, hvordan man
registrerer, arkiverer og opbevarer de indkomne ting bedst muligt. Det er
der heldigvis en del af vore frivillige, der benytter sig af. Der var to
dagen i efteråret, og igen to dage her i slutningen af februar. Nogle rigtig
gode og inspirerende dage, hvor alle udgifter betales af Jammerbugt
Kommune.
En ting i Egnssamlingen, som vi ikke kan undvære, er PR. Men den
bedste reklame, som vi kan få, er nu engang når I alle fortæller vidt og
bredt om vores fantastiske Egnssamlingen. Det er meget bedre end al
anden annoncering. Og så er det gratis, ikke at forglemme. Derfor beder
vi jer bl.a. om at hjælpe med at rekruttere nye medlemmer – hvilket vi
håber, at I er med på. Vedlagt årsskriftet, som i øvrigt er det tredivte i
rækken, ligger en lille lap papir, som man i så tilfælde kan benytte til
formålet. Og hvis I hjælper os, så modtager I hver især et gavekort til 4
stk. af vores historiske dækkeservietter som tak for hjælpen.

Formand for den selvejende institution Egnssamlingen, Henrik Munkholt, Sdr.
Saltum:

Indledte med at orientere om Hune Centralskole, som vi befandt os i,
hvor man spillede fodbold ude i Skulpturparken. Og kort snak om
dengang man lavede centralskoler, og om hvordan skolekommissionen
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besøgte de små skoler, bl.a. den såkaldte ’Tahitiskole’ ved Engesgaard,
som havde små kår. En centralskole som denne har været meget et
prestigeprojekt og et stort fremskridt. Dernæst snak om vigende
besøgstal i 2018, som var i det forgange år. Til gengæld kunne vi så
glæde os over det gode sommervejr. Vi skal dog ikke beklage os. Det
går bare derud af med arbejdet i Egnssamlingen. Vi kan glæde os over
de mange besøgende, vi har. Ikke mindst får vi besøg af et større antal
grupper. Skolerne bruger os meget, og det er også blevet almindeligt at
indlægge et besøg hos Egnssamlingen i forbindelse med jubilæer,
fætter/kusinefester osv.
I 2018 blev projekt LED lys færdiggjort. Der blev lagt fliser mod
østsiden af Multihuset, og en donation fra Spar Hvetbo fonden gjorde det
muligt at påbegynde indretningen af et værksted i krobygningen. En
donation fra Lions er blevet brugt til en sav og en industristøvsuger. Der
er hængt gardiner op i krostuen. Alt det nævnte arbejde er blevet udført
af frivillige. Det kan ikke fremhæves nok. Andre frivillige har udført
andre opgaver. Der skal arkiveres, registreres, laves udstillinger, og der
laves effekter til salg i museumsbutikken. Der skal dækkes bord og
serveres ved besøg af grupper, og der smedes.
Sidste år ved generalforsamlingen fremlagde vi bestyrelsens plan om det
byggeri, der kan fremtidssikre Egnssamlingen i mange år. Umiddelbart
efter generalforsamlingen sidste år valgte bestyrelse at indvie
Jammerbugt Kommune i vore planer. Vi inviterede udvalgte politikere
fra økonomi- og KFL udvalgene til et møde, hvor alt blev fremlagt og
diskuteret. Det blev et godt møde, og vi følte, at der var en stor interesse
for vort projekt hos alle deltagerne. Vor oprindelige plan var, hvis I
husker det, at det fremlagte projekt skulle gennemføres i to faser; men da
kommunens folk kom ind over, blev der spurgt: ”Hvorfor ikke gøre det
på én gang”? En fordel, som kommunens folk fremlagde, var, at det ville
blive lettere at få fonde til at finansiere projektet, hvis det blev udført på
én gang. Så det arbejdes der nu på.
Der skal herfra gives en stor ros til politikerne og forvaltningen i
Jammerbugt Kommune. Vi har virkelig mødt stor velvilje. Der er heller
ingen tvivl om, at vort projekt passer godt med et af kommunens
slogans: ”Liv i by og skole.”
Lad os til sidst vende os mod det indeværende år 2019 og mod de planer,
der er for det. Der skal lægges flere fliser fra Multihuset og ud mod
Faarupvej, Multihuset trænger til maling, og vi håber at kunne lægge nyt
tag på værkstedet. Til formålet har vi allerede fået midler fra Thomas P.
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Hejle Fonden. Og når vort gamle køkken og den gamle kaffestue er
renoveret, så åbnes der en radioudstilling derovre.
Derudover skal diverse huse ’rappes ud’ og kalkes, og noget af det
sortmalede træværk trænger til en genbehandling.
Og så er der selvfølgelig vort store projekt, som der fortsat arbejdes med.
Hvor langt mon det er nået, når vi står her igen næste år? Det bliver
spændende at høre om det.
Dirigenten:

Efter de to beretninger spurgte dirigenten forsamlingen, hvorvidt det
berettede kunne godkendes. Og det blev det.

Ad.3
Aflæggelse af Regnskab
Forretningsfører Jørgen Ovesen, Pandrup, fremlagde ved storskærm regnskabet
for Støtteforeningen for år 2018 (lå desuden uddelt til hver enkelt plads):


revisorerne har ikke haft bemærkninger.



endnu et godt år for Støtteforeningen med et tilfredsstillende resultat

Resultatopgørelse for Støtteforeningen i 2018:
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Aktiver/Passiver for 2018:

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet, og det var ikke
tilfældet. Regnskabet blev derfor godkendt, endda med applaus.

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


Kirsten Pilgaard



Henrik Munkholt



Lis Damgaard



Carsten Andersen



Per Østergaard

Og dirigenten oplyste at alle genstiller.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsen,
hvilket ikke synes at være tilfældet.
Alle fem kandidater blev efterfølgende genvalgt til bestyrelsen med applaus.
Ad.7
Valg af suppleant
Dirigenten oplyste, at følgende medlemmer har været suppleanter det seneste
år: Elsebeth Hansen, Saltum og Terkel Simoni Nielsen, Saltum.
Og dirigenten oplyste, at Elsebeth Hansen ikke genopstiller, samt at bestyrelsen
derfor indstiller Hanne Bruun, Pandrup, som ny suppleant.
Dernæst spurgte dirigenten hvorvidt der fandtes andre kandidater som
suppleant til bestyrelsen? Det syntes ikke at være tilfældet. De 2 suppleanter
er herefter:


Hanne Bruun, Pandrup



Terkel Simoni Nielsen, 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.
Godkendtes med applaus.
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Ad.10
Eventuelt
Dirigenten spurgte om der var emner til punktet Eventuelt - og det var der.
1. Spørgsmål vedr. det byggeprojekt, der blev omtalt sidste år – hvad er
det for et projekt?
Egnssamlingens leder, Steen Poulsen svarede: projektet blev fremlagt
som det lokalhistoriske indslag ved sidste års generalforsamling, hvor
arkitekt Mads Borup fortalte om tankerne bag de tegninger, som blev
vist. Et projekt som indehold en fase 1 med et 500 m2 udstillingshus,
samt en fase 2 med en foredragssal og en kunstsal – noget som siden
har fået officielle navne som henholdsvis ”Hvetbosalen” (foredrag) og
”Kunstsalen” (ja, for kunst...). Og et projekt, der, hvis det bliver til
noget, vil blive lagt hvor den gamle kro-bygning nu er (Søndergade 6).
Og alt sammen noget, som der har været rigtig gode samtaler med
kommunens politikere om, og som der aktuelt arbejdes videre med.
Dirigenten spurgte om der var flere punkter, hvilket der ikke var. Og
han sagde derefter tak for tilliden og tak for god ro og orden under
afviklingen af generalforsamlingen – dernæst overgav han igen ordet
til formand, Kirsten Pilgaard, som takkede for en vel gennemført
generalforsamling.

Lokalhistorisk indslag
Det lokalhistoriske indslag var i år en beretning af John Andersen om hans
engagement i Blokhusområdet.

Ref. Steen P.
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