Øster Brønderslev Borgerforening
Referat fra generalforsamling 21. marts 2022
Ad. 1. Valg af dirigent
Per Drustrup Larsen
Ad. 2. Valg af referent
Stig Staunskjær
Ad. 3. Beretning fra Lokalhistorisk Arkiv
Per Drustrup afgiver beretning (er vedlagt som bilag). Der mangler folk til bestyrelsen. Der er bl.a.
Opgaven med at få kortlagt billeder, bud på flere forskellige navn der kan hjælpe.
Ad. 4. Beretning for 2021 fra formanden.
Jesper beskriver arbejdet det sidste år.
Der er flere aktiviteter der har været aflyst pga. Corona, men også flere der er afholdt f.eks Bålhøj
festival, julekalender, fastelavn.
Fokus på byggegrunde. Godt samarbejde med de lokale politikere. Ser frem til nyt år med nye
arrangementer i byen. Tak til dem der har støttet borgerforeningen.
God beretning.
Ad. 5. Beretning fra kassereren
Bjarne Larsen er revisor og kvalitetstjekker regnskabet. Gennemgang af årets resultat - indtægt på
248.000 kr. Udgifter på kr. 22.500 - så årets resultat er 226.000,- Dog er der siden betalt regning
for parkeringsplads på 100.000,- Egenkapital pr. 31.12.2021 kr. 690.000. Regnskab godkendt.
Ad. 6. Indkomne forslag.
Ingen.
Ad, 7. Valg til bestyrelsen:
Niels Olesen, Mette Mandrup- de er genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen er Rikke Mikkelsen,:
rikke1986@hotmail.com, Istedvej 7, 53631986, Bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år.
Ad. 8. Valg af suppleanter:
Mads Holm og Lars Klovborg er valgt, og skal vælges hvert år.
Tilknyttet bestyrelsen: Per Pedersen
Ad. 9. Valg af revisor:
Bjarne Larsen genvalgt. Der mangler kasserer. (Der er mellem 200 og 300 bilag om året)
Ad. 10. Eventuelt
Melding i morgen om der bevilges penge fra landbyrådet - der er søgt om tilskud på ca. 38.000 til
madpakkehytte i Byparken
Spørgsmål om vedtægter, forslag om opdatering af hjemmeside, så det er muligt at læse referater
mv.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 30. marts.
Stig Staunskjær
23. marts 2022

Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund Sogne
________________________________________________________________________________
Kort beretning 2021
Bestyrelsen/arbejdsgruppen består fortsat af 4 personer:
Lisbeth Thomsen fra Øster Brønderslev, Kirsten Boelt fra Hallund, Holger Dahl Hansen fra
Brønderslev og Per Drustrup Larsen fra Øster Brønderslev.
Arkivets aktiviteter har selvfølgelig været påvirket af Corona, så vi har ikke holdt vores sædvanlige
åbningstider, og vi heller ikke har været samlet så meget til bestyrelsesarbejdet, som vi gerne ville.
Alligevel har vi fået flere afleveringer, ligesom der har været flere henvendelser via mail og telefon.
Mht. formidling af den lokale historie bruger vi Lokalbladet til at orientere om lokale historier og til
at efterlyse informationer om billeder eller andet. Desuden har vi i år afholdt en lokalhistorisk
undervisningsdag i samarbejde med Øster Brønderslev Skole. Her deltog begge skolens 6.klasser i
byvandringer og fik fortalt den lokale historie. Som supplement til den arrangerede
hjemmeundervisning blev der under hensyntagen til Coronareglerne også holdt 2 lokalhistoriske
byvandringer for små grupper af børn fra andre klassetrin.
Arkivets metaldetektor har nemlig været i sving mange dage også i 2021, og det har også i år givet
god viden om spændende lokale steder og også en del interessante fund, der snart skal vises på til
Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og måske afleveres dertil. Desuden sender de relevante ting
ind til danefævurdering på Nationalmuseet. De ting, arkivet selv må beholde, kan ses i arkivets
lokaler.
Der er ikke kommet svar på alle tidligere års fund, der af VHM er videresendt til danefævurdering
på Nationalmuseet. Kun 3 ting er endnu blevet erklæret danefæ. Se regnskabet.
Vi blev i 2020 færdige med registrering i det store, fælles arkivsystem Arkibas af indkomstjournaler, så vi selv bedre kan genfinde materiale. Vi er godt i gang med det store arbejde at
registrere alle de mange fotos i Arkibas, så de bliver offentligt synlige i arkiv.dk. Det har allerede
medført flere henvendelser fra folk i hele landet.
Per Drustrup Larsen
Februar 2021

