Referat
Generalforsamling for året 2016
i
Støtteforening
Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 29. marts 2017 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 ”Det er i dag et vejr”.
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. Derefter
præsenteredes Støtteforeningens forretningsfører Jørgen Ovesen, Pandrup, samt
Egnssamlingens leder Steen Poulsen, der i dagens anledning førte referat.
Ad.2
Bestyrelsens Beretning
Formand for s Støtteforening, Aksel Lange, Pandrup:
Der er gået et år igen - alt for hurtigt, men uanset det, er den her er jo tiden,
hvor man ser lidt tilbage. Støtteforeningen har igen stået for en række
aktiviteter, som med stor opbakning fra de frivillige altid går godt. Senest har
TV2 (Salto) Nord da også sat generelt fokus på det kæmpearbejde som ud føres
af frivillige i vores landsdel. Udsendelsen den 14. marts om var da også fin
reklame for stedet og den indsats som ydes af de frivillige.
Uldfestivalen i 2016 var igen en succes for både hvad angår de udstillere, som
vi havde på vores grund og ikke mindst serveringen fra kro-salen. Vi havde fin
harmonikamusik af Gertrud Bjerg, så alt i alt et par spændende dage med et
rigtigt fint besøg i hele området og herunder en fin skilling til kassen.
Desværre flytter Uldfestivalen ud af byen, men i samarbejde med byens
forretninger og efter opfordring fra Uldfestivalen arrangeres der i stedet for
”ulddage” i Saltum. Vi har sat alle segl til og håber det bedste, men måske skal
publikum lige finde ud af, at der den dag er 2 arrangementer. Indvielse af
Marys Hus kædes sammen med ulddagene, et arrangement som vi forventer os
meget af. Vi tror at det på sigt kan blive kan blive et trækplaster for mange som
gerne vil se hvordan et hus så ud i 1950 og før. Undersøgelser viser at folk med
demens kan få gode oplevelser, når de føres tilbage til omgivelser, som de har
kendt før i tiden. Til jer der ikke har set huset fornyeligt eller måske aldrig kom forbi en dag og se resultatet, som næsten udelukkende er skabt af de
frivillige. Det er virkeligt et besøg værd. gør sig meget umage for at skabe
opmærksomhed og aktiviteter omkring, som vedtægterne tilsiger.
Vi har for nylig bestilt en biograf reklame som vil køre i Pandrup Kino, og
håber og tror på at en sådan reklame kan skaffe yderligere medlemmer /
sponsorer og dermed også yderligere indtægter til. Vi er også af den opfattelse
at det ugentlige spot i lokalavisen er med til at sætte på landkortet. Antallet af
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medlemmer af er stabilt o. 1200 og heldigvis kommer der også nye sponsorer
til, så tak for det.
Vi tilstræber os på også at skabe fornyelse, så skulle der i forsamlingen sidde
en barber der nogle tirsdage om sommeren kunne levendegøre barbersalonen
vil det jo bare være super. Vi kan også bruge en skomager. Det gamle apotek
åbner til sommer med faglært personale, så der er meget at se frem til.
Ambitionerne mangler ikke og vi tror klippefast på at Egnssamlingen med
Støtteforeningens hjælp kan se fremtiden trygt i møde. Konkret mangler
magasinplads. Vi har masser af arkivalier, som desværre må opbevares på
eksterne steder. Det er selvfølgeligt ikke optimalt når varme og fugt ikke kan
styres, men vi har sat en proces i gang, som forhåbentligt inden for en
overskuelig fremtid kan være med til at løse dette problem. Som man siger blev
Rom ikke bygget på en dag og det bliver magasinet heller ikke, men har jo før
vist, at man er i stand til at gennemføre selv store projekter og det er vi
selvfølgelig også denne gang og det gælder både den praktiske del og måske
ikke mindst økonomien, men vi tror på det.
Tak fordi I er mødt så talstærkt op, det ser jeg som en opbakning af det store
frivillige arbejde, der udføres af de frivillige.

Formand for Egnssamlingen, Ane Marie Søndergaard, Pandrup:

Egnssamlingens frivillige gør, at Egnssamlingen er et aktivt hus.
De frivilliges gøremål er mangesidige, men alle funktioner er lige
værdifulde. Fra Egnssamlingens side er det et mål, at skabe et godt
socialt miljø. Vi fornemmer, der er et godt ”klima” de frivillige imellem,
og kun derved bliver de ved med at komme hver uge året rundt. Og
opgaverne, det er der mange af, nogle mere synlige end andre, men lige
vigtige.
Af udstillinger i 2016 var og er der den lille udstilling om Jyllandssalget.
Jyllandssalget d. 31. maj og 1. juni 1916 var det første søslag under 1.
verdenskrig mellem den tyske og britiske flåde i Skagerak.
Og Egnssamlingen har fået en aflevering med levn fra slaget.
Udstillingen omkring besættelsen og befrielsen løb helt hen til årsskiftet.
Er nu taget ned for at give plads til en ny udstilling. Udstillingen om
Frode Trudslev og hans malerier var der også hele året, er også nedtaget.
I 2016 fik Egnssamlingen en aflevering, der bestod af 150 strikkede
kjoler. En udstilling med dem er nu godt undervejs. Desuden bliver der i
2017 en udstilling med kunst af Lene Rasmussen, Saltum, omfattende
malerier og skulpturer. Disse 2 udstillinger er planlagt til åbning sammen
med det renoverede Multihus og Marys Hus til ulddagene d. 13.-14. maj.
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I 2016 gik Egnssamlingens udflugt til Fårup Sommerland. En
spændende dag, hvor Søren Kragelund viste rundt i det nye hotel samt
under kaffen fortalte Fårup Sommerlands historie.
I 2016 blev der i skoven ved Blokhus afholdt LAND-SHAPE festival.
Det er en kunstfestival opbygget i skoven. Egnssamlingen var med
som aktører, hvor Multipigerne skættede hør, spandt uld og vævede.
Smedene havde flyttet deres esse ud i skoven. Nogle herlige dage med
mange besøgende.
I september havde vi Ketty Johansen til foredrag i kro-salen. Emnet var
Skudehandlen. Et spændende emne, og en rigtig god eftermiddag. I
samarbejde med Havekredsen var der i oktober en Bjeskaften. Det blev
en god aften med indføring i bjeskfremstilling og dertil bjesksmagning.
Saltum By havde indvielse af flagalléen og efterfølgende Borgerforeningsfest. Dette lagde Egnssamlingen også lokaler til.
Egnssamlingen er meget positiv overfor samarbejde med andre
foreninger omkring forskellige arrangementer.
Arkivernes dag, den 2. lørdag i november, havde Egnssamlingen også
åbent. Der var ikke mange besøgende, så vi overvejer, om der er behov
for at holde åbent den dag. I Egnssamlingen markerer vi også
Håndarbejdets dag, 2. torsdag i november. Det er en hyggelig
eftermiddag, hvor man møder op med sit håndarbejde, hygger sig med
hinanden og giver inspiration til nyt håndarbejde. Det foregår i
Multihuset.
Af donationer i 2016 har Egnssamlingen modtaget 10.000 kr. fra
Spar Hvetbo Fonden til tapet, gardiner og andet interiør til Marys hus.
Fra SE vækstpuljen modtog Egnssamlingen 75.000 kr. til udskiftning af
lysarmatur til LED lys. Dette skulle give et bedre og skønnere lys i
udstillingsrummene, samtidig forventer vi en besparelse i elforbruget.
Vore mangeårige ansat på kontoret, Kirsten, har valgt at stoppe i 2017.
Kirsten har været ansat i Egnssamlingen i 25 år. Vi tak for hendes
indsats.
Som I kan høre, så har vi et aktivt hus samt rigtig mange positive ting at
berette om. En slange i ”paradiset” er der dog, og det er økonomien.
Driftsregnskabet for institutionen holder kun lige akkurat, når vi bliver
ved med at udsætter udgifter, som vi har gjort nogle år. Vi sparer
naturligvis hvor der spares kan, men vi skal passe på, at vi ikke sparer os
selv ihjel. Vores ønsker for fremtiden er, at vi må få mere positiv politisk
bevågenhed, at politikkerne vil vise, at de ønsker Egnssamlingen som et
interessant og velfungerende sted. For husk på, at Egnssamlingen
rummer masser af historier á la det, som blev kendt ved flystyrtet ved
Birkelse for nylig – og det er værd at stå sammen om. Tak skal I have.
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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 s
Støtteforening (bagsiden af sangen eller gengivet nedenfor):


Det omdelte regnskab, underskrevne regnskab er vist i uddrag:



som det fremgår, så har revisorerne ikke haft bemærkninger



endnu et forrygende år for Støtteforeningen med et yderst
tilfredsstillende resultat, ikke mindst p.g.a. Uldfestivalen 2016

Resultatopgørelse for Støtteforeningen i 2016:
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Aktiver/Passiver:

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

Ad.4

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller at de eksisterende satser fortsætter i 2018 – 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.
Ad.6
Valg til bestyrelse
Dirigenten oplyste, at følgende var på valg: Ane Marie Søndergaard, Pandrup,
Lars Chr. Jensen, Saltum, Carsten Andersen, Saltum, Jens Mortensen, Pandrup,
og Per Østergaard, Pandrup.
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Ane Marie Søndergaard, Lars Chr. Jensen og Jens Mortensen modtager ikke
genvalg. Og Kirsten Nielsen, Ingstrup (fraværende), der er tilforordnet som
repræsentant for Multihuset, nedlægger også sit mandat. Støtteforeningens
formand Aksel Lange takkede de tre tilstedeværende afgående for en stor
indsats for Egnssamlingen, og de fik hver en buket blomster som tak.
Bestyrelsen indstillede efterfølgende disse kandidater til valg til bestyrelsen:


Henrik Munkholt, Torpet per Saltum



Kirsten Pilgaard, Torpet Kær, per Saltum



Lis Damgaard, Øvre Jonstrup per Saltum

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsen,
hvilket ikke var tilfældet. Alle tre blev 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. Per Bjørn, Pandrup
2. Elsebeth Hansen, Saltum
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 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.
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Dirigenten sagde derefter tak for tilliden og for god ro og orden under
afviklingen af generalforsamlingen – dernæst overgav han ordet til formanden.
Afslutning ved Støtteforeningens formand Aksel Lange, der takkede for en vel
gennemført generalforsamling.

Lokalhistorisk indslag
Aftenen blev afsluttet med et foredrag af Inger Kristensen, Pandrup, der har
haft et langt liv som PGU-leder og som frivillig.

Ref. SP
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