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Referat fra generalforsamlingen på Lønstrup gamle Skole 27. august 2020
Formand Thorkild Falck Sørensen bød velkommen.
Pkt. 1 Valg af dirigent: Chresten Søndergård blev valgt
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning: Året 2019 - 2020, pga. Covid-19 pandemien måtte vi aflyse 1. berammet
generalforsamling i marts og først nu er det muligt at afholde ordinær generalforsamling.
Foreningen har i 2019 stået for mange arrangementer bl.a. i samarbejde med Foreningen NORDEN. Alle
med god tilslutning
1. Bygninger ved vandet. Byvandring med Murer Kjeld afsluttedes med alsang under ledelse af Lillian
og Svend på KERAMODA. Del af Bygningskulturens Dage 2020
2. ”Sønderlev, som jeg husker” v/ Christen Søndergaard og deltagerne. Del af Bygningskulturens Dage
3. ”Maleren Christian Mølsted og Lønstrup” Foredrag v/kunsthistoriker Tina Nygaard, Dragør
4. ”Nordisk Folkemusik” v/gruppen Nordskær
5. ”Drachmann, vin, kunst, kvinder og sang” – Markering af Naturkatastrofedagen med Drachmann
gruppen fra Skagen
6. ”En ny fortælling på vej” Murer Kjeld fortæller om fyrflytningen, som starter om få dage
7. ”Som husker” Byvandring i Vennebjerg v/Thorkild Falck Sørensen og deltagerne
8. ”Fortællingen fortsætter” Hvilket kapitel er vi nået? Murer Kjeld giver en status på fyrflytningen
9. Nordisk Arkivdag ”Gemt eller glemt” Foredrag ved Ruth Kirkedal ”Mine bedstemødres barske liv i
Lønstrup”
10. Skumringstid i NORDEN på KERAMODA med pastor Peder Madsen som læste fra årets tema
”Babettes Gæstebud”
Lønstrup gamle Redningsstation. Som vi har ejet sammen med Lønstrup fiskeriforening siden 1996, hvor
Indenrigsministeriet vederlagsfrit overdrog huset til de to foreninger i lige sameje.
Ved overtagelsen blev der i samarbejde med kommunens advokat lavet vedtægter for huset. Et
repræsentantskab, bestående af de to bestyrelser og forretningsudvalg med 3 fra hver forening blev
nedsat.
Redningsstationens formål er anført i overdragelsesdokumentet:
¤ at sætte bygningen i stand og vedligeholde den
¤ at bevare stationens oprindelige udseende
¤ at fortælle Lønstrups historie: om fiskeri, redningsvæsenet, skudehandlen,
naturkatastrofen, turismen og byen i dag.
¤ at informere om og henvise til historiske steder i Lønstrup og omegn

Samarbejdet volder store problemer – eller rettere sagt, der er intet. Fiskeriforeningen indkalder ikke og
møder sjældent op. Heller ikke, da vi indkaldte til sidste repræsentantskabsmøde, et møde, som grundet
Covid-19 måtte udsættes i marts og flyttet til 3. september. Ingen mødte eller sendte afbud.
Sidste år fik vi en advokat til at gennemgå vedtægter m.v. Efter hans udsagn er de ok, men et problem, at
den ene part ikke respekterer samarbejdet og formålet. Advokaten kontaktede kommunen i håb om, at de
kunne hjælpe. Det endte med, at advokaten fik en aftale om, at en konsulent fra kommunen ville sidde til
bords med de to foreninger og advokaten for at finde en løsning. Fiskeriforeningens formand og
næstformand mødtes med advokaten, der fremlagde forslaget. Fiskeriforeningen takkede nej - de til ville
overtage huset!
Formandsskabet går på skift hvert år ved repræsentantskabsmødet inden udgangen af marts. Vi har posten
2019/2020.
Sidste sommer faldt et stykke af loftet ned, af sikkerhedsmæssige grunde valgte vi derfor at låse huset
indtil reparation var udført. Samtidig udskiftede vi låsen til en systemlås og købte 10 nøgler. En til hver af
repræsentantskabets medlemmer.
Vi vidste at fiskeriforeningen havde udleveret nøgler til mange, men trods gentagne henvendelser har de
ikke villet oplyse navne. Der er nu lavet en liste med nummer på nøgler og ved udlevering af nøgle
kvitteres. Der er d. d. kun udleveret 1 nøgle til Fiskeriforeningen nemlig formanden Svend Bjørnager
Jensen.
Et af fiskeriforeningens bestyrelsesmedlemmer har der meste af året brugt pladsen foran vores badehus til
parkering af en gummiged. I følge lokalplanen, hvor placering af vores badehus er tinglyst, er der samtidig
anført, at der ikke må placeres andet på området. Den frie udsigt mod havet skal sikres.
Bygningens murværk og vinduer er i dårlig stand og skal repareres. Vi fik tilbud fra lokale håndværkere,
søgte og blev bevilget kr. 75.000 til dette fra kommunens matchningsmidler og kr. 45.000 til ny udstilling
og belysning fra ENV Fonden.
Yderligere 45.000 skal skaffes til det dårlige loft, som nødvendigvis må udskiftes. Hvilket vi desværre ikke
var vidende om på ansøgningstidspunktet.
Inden arbejdet går i gang skal vi registrere, fotografere og rengøre effekter. Til dette får vi hjælp af
ungdomsforeningen Nemezis
Endelig dato og arbejdsplan for tømning af huset, skal aftales på forretningsudvalgsmøde hurtigst muligt.
Pkt. 3 Aflæggelse af revideret regnskab. Tove gennemgik regnskabet, som vil blive udsendt til
medlemmerne sammen med denne beretning.
Pkt. 4 Arbejdsplan, budget, fastsættelse af kontingent.
Arbejdsplan
Bestyrelsen arbejder med at planlægge flere spændende arrangementer og foredrag.
24. oktober kommer kunsthistoriker Tina Nygaard, og fortsætter historien om Christians Mølsted
Nordisk Arkivdag
Skumringstime Årets tema: Norden i verden, der læses højt fra AUDUR AVA ÓLAVSDÓTTIR - AR
Besøg i Bjarne Simonsens spændende museer
Fortælling på og om Lophave og den 150 årige historie efterfulgt af kosafari
Foredrag og bustur til den romanske teglstensgruppe i Vendsyssel ved arkitekt og historie Thomas
Bertelsen – fra Mårup i vest til Flade i øst.
Der arbejdes med at samle stof til bogen om Mårup kirke, og de folk, der er begravet på stedet.

Projekt Folk og huse – der udvides til opsætning af skilte på udvalgte huse i samarbejde med Vibe
Falkenberg, som støttes af Sol og Strand med 15.000 kr.
Budget Tager udgangspunkt i regnskab 2019
Kontingent uændret min. 75,- kr.
Pkt. 5 Arkivets beretning. - Der arbejdes intensivt med registrering af arkivets samling i
registreringssystemet ARKIBAS 5, hvorfra alt overføres til arkiv.dk - en søgebase, som alle har adgang til.
Arkivet blev oprettet i 1987. De første år blev der registreret manuelt. Registreringssystemer kom til flere
år senere
Det er en langsommelig men også spændende proces, som vi kunne bruge hjælp til. For tiden sidder
arkivmedhjælperne Claus Kjældgaard og Lilly Buus Jørgensen og registrerer sammen med arkivlederen.
Gennem 4 år var Jesper L. Olesen ansat som landsbypedel i landsbyrådet Havtornens Rige – udlånt af
Hjørring kommune, som hjælper i foreningslivet. Arkivet fik stor hjælp med scanning af arkivalier,
digitalisering af film m.m. Tak til Jesper. Desværre er der ikke udsigt til ansættelse af nye landsbypedeller.
Covid-19 lukkede den fysiske del af arkivet i 3 måneder. Selv om vi var forment adgang til arkivet, gik
arbejdet ikke i stå. De mange og stigende henvendelser blev klaret over telefon og pc på bedste vis.
Pkt. 6 Indkomne forslag. - Ingen
Pkt. 7 Valg til bestyrelsen. På valg:
Thorkild Falck Sørensen for 2 år Ønskede ikke genvalg
Aase Sørensen
for 2 år
Valgt blev:
Bent Pedersen, Vennebjerg blev valgt for 2 år.
Genvalg til Aase for 2 år.
Pkt. 8 - Valg af suppleanter: for 1 år Lilly Buus og Birgitte Jensen
Pkt. 9 - Valg af revisor: Jytte Simonsen kundemedarbejder i Sparekassen Vendsyssel
Pkt. 10: - Valg af revisor suppleant: Lars Sørensen, Sønderlev.
Pkt. 11 - Evt: En stor tak til afgående formand Thorkild og landsbypedel Jesper L. Olesen.
Referent: Lilly Buus og TM

