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Generalforsamling 

 
Mandag den 10. februar afholdtes foreningens årlige generalforsamling. Der var mødt 16 

medlemmer. Ove Jacobsen, Brudehøjvej, blev valgt til mødets dirigent. 

 

Formandens beretning indledtes med omtale af foreningens bestyrelsesmedlem, Kirsten 

Kristensen, Mygdal, der var afgået ved døden først i 2014. Hun havde været medlem af bestyrelsen 

i mange år og ydede en stor arbejdsindsats. Da hun var født og opvokset i Mygdal, besad hun en 

omfattende viden om familierne der. På arkivet blev hun hurtigt  en fortrinlig hjælper ved 

registrering af de indkomne arkivalier. Kirsten Kristensen vil blive savnet i mange sammenhænge. 

 

Derefter omtalte formanden årets arrangementer i lokalhistorisk regi. Det første var 25-års 

jubilæet den 13. april, der var særdeles velbesøgt. Vore medlemmer blev omtalt som de mest 

trofaste medlemmer i Hjørring Kommune, når det gælder fremmøde til arrangementer. 

Sommerudflugten til Sørig Kirke og Skagen med besøg i Anna og Michael Anchers hus havde 34 

medlemmer som deltagere. Foreningen medvirkede i september i det store festarrangement på 

Odden  i anledning af J.F. Willumsens 150 års fødselsdag. Her havde foreningen lavet en lille 

udstilling om Oddens historie ved hjælp af arkivmateriale. Arkivernes dag i november viste også 

denne udstilling, og dagen var som altid velbesøgt. 

 

Gravstederne på Bjergby Kirkegård er blevet lagt ind på nettet og kan ses på hjemmesiden 

www.gravsten.dk . To foreningsmedlemmer har stået for henholdsvis fotografering og indtastning. 

Et medlem, Bodil Bundgaard, skal på kursus i det elektroniske registreringssystem Arkibas. 

Hans Højlund Carlsen arbejder med hjemmesiden www.bjergbymygdallokalhistorisk.dk  med 

ajourføring af ejendomsoplysninger, men også andre emner f.eks. gårdmøller og postbetjening. 

Arbejdet med Kristian Grøntveds dagbøger er næsten tilendebragt og kan læses på hjemmesiden 

Mange har været involveret, men hovedkræfterne er leveret af Arne Nielsen 

 

Der er stadig eksemplarer af jubilæumsbogen til salg. Foreningen har i jubilæumsåret haft en pæn 

medlemsfremgang og runder snart 150 medlemmer. 

 

Efter formandens beretning fremlagdes regnskabet. Der var indtægter på 75980 kr. og udgifter på 

39451 kr. Kontingent for det kommende år bliver uændret 75 kr. 

 

Valg: Til bestyrelsen genvalgtes Jørn Nielsen og Olaf Nedergaard. Finn Abildgaard ønskede ikke 

valg, og han afløses af Grethe Andersen, Mygdal. Suppleanter blev Birthe Sørensen og Palle 

Madsen, begge Mygdal. Revisorer: her genvalgtes Tage Bæk Thomsen og Jørgen Bjerregaard, 

begge Mygdal. 

Aftenen sluttede med kaffe og dertil Lydia Nielsens lækre hjemmebag. 

                                                                                                                                 Ab 
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