Referat af generalforsamling turistforening 5.3 2020
Valg af dirigent
Peter Hvid valgt til dirigent.
Generalforsamlingen lovligt indkaldt. Denne gang elektronisk udgave
2. Beretning.
Karen Axen aflagde beretning – se bilag
3. Godkendt regnskab
Et mindre underskud bevidner, at det har været et aktivt år. Pengene er kommet ud og arbejde.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der er indkommet et forslag. At § 6 valg til bestyrelsen ændres. Antal bestyrelsesmedlemmer reduceres fra
8 til 5. I ulige år vælges 3, og i lige år 2. Desuden vælges 2 suppleanter.
Karen Axen begrunder forslaget: efter 70 år må man lige tænke sig om. I det store østkyst-turismeprojekt,
der er i gang, hvad kan vi i turistforeningen gøre? Vi retter vores arbejde mod Aså. Før var vi medlemmer
fra hele gl. Dronninglund kommune, men nu må man sande, at 8 medlemmer er mange. Der sker stor
udskiftning i bestyrelsen. Julie vil også have brug for en forening at hente hjælp hos. Enstemmigt vedtaget
at den nye bestyrelse består af 5 medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent –
Kassereren forslår at kontingentet er uændret. Vedtaget enstemmigt
6. Valg til bestyrelsen:
5 medlemmer. Mogens, Laila og Gitte er ikke på valg. Lars udtræder. Karen, Eva, Jette udtræder. Runa og
Carsten Hannesbo (syg i dag) valgt til bestyrelsen for to år.
Valg af to supp. - Thierry, Joachim Schade er valgt (på valg hvert år)

7. Valg af revisor
Erik Husted, Bent Nielsen valgt
8. Eventuelt –
Peter Hvid fremhæver Karen Axen og takker for godt samarbejde.
Lone: Jyske Ås har nedlagt sig selv. 1800 kr. blev overgivet til den nye bestyrelse.
Laila - takker Karen for hendes store arbejde i turistforeningen.
Karen: har været formand i 12 år i sidste runde. Foreningen har kæmpet for at blive anerkendt i den nye
Brønderslev kommune. Det har været godt at have samarbejde med de mange foreninger.
Gaver til afgående medlemmer.

Aftenens foredragsholdere

Anne Provst
Anne fortalte om museets fremtidsplaner. De har endelig fået en positiv økonomi. Og et nyt navn:
Museum for forsyning og bæredygtighed. Desuden er der styr på personale efter stor udskiftning. Nye
fagstrategier. Slot- og Kulturstyrelsen er tilfredse med museet, så nu er der mere ro i maven. Der er fast
grund under fødderne.
Projekt 20-23: et nyt forandret Vildmosemuseum, Museet håber på at overtage P N s bygninger. Museet
har ambition om at blive en stor attraktion. Gerne spektakulært.
Dorf Møllegård. Frivillige har arbejdet rigtig meget med Møllegården. Stuehuset er også gjort klart, nu må
man røre ved tingene derinde. Der har været 7 000 besøgende. Men der skal komme endnu flere. Store
planer om at opbygge et museum, som også tiltrækker turister. Kulturmiljø. Tegnestue er i gang med at
tegne nyt museum. Budget på 2x30 mil.
Anne er med i styregruppen i det nye turistsamarbejde. Ide - 20/21 holdes museumsweekend. Alle holder
åbent.
Vildmosemuseet kunne samarbejde med Rododendron parken. Det kunne trække besøgende til museet

Villy Mortensen- Aså
Jernstøberiet, Havnegade 39, købes via folkeaktier. Man har nu 400.000, der mangler 100.000. Og det
forurenede skal ryddes op, koster også et beløb.
Jernstøberiet skal købes for at lave et aktivitetshus, huset er bevaringsværdigt. En vigtig brik i byens historie
og dna. Det var engang en stor fabrik og arbejdsplads. Kunne nu blive kulisse for mange aktiviteter. Nu tror
vi på, at pengene kommer ind. Vi arbejder på, at det skal være et naturligt pitstop mellem havnen og byen.
Vi vil gerne have mange til at deltage i arbejdet med huset. Stedet skal signalere, at byen er åben og
interesseret i øget bosætning. Generalforsamling i november gav en bestyrelse på 12 personer.
Stedet skal hedde jernstøberiet, i stedet for Fabrikken, som P N hedder i Brønderslev. Jernstøberi signalerer
robusthed og holdbarhed.
1.2 åbent hus-arrangement - stor interesse. Der var kø ved tegning af folkeaktier den dag. Et stort projekt
efterfølgende med at restaurere bygningen.
Måske også en restaurant i Jernstøberiet. Satser på en pop up restaurant, så flere kokke kører stedet på
skift.
Rekreativ sti omkring Krebsehavet er ved at blive lavet. Der er en problematik med noget kommunalt ejet
jord før det kan lykkes. Så kommer man også tæt på fuglereservatet.

Per Hylander- Samvirke –
Aså er fokusby 2020, en gruppe nedsat: der er to fra kommunen + borgere fra byen. Vi vil gerne sætte gang
i en helhedsplan for Aså havn og by. Både på kort og lang sigt. Der laves et stort borgermøde, som bliver

idegrundlag. Her spiller jernstøberiet en vigtig rolle. Og stien. At de to gamle tjæresteder bliver renoveret.
Formål: Øget bosætning og øget turisme.
Auktionshallen - den arbejder havnen på at gøre noget ved.
På sigt flere spisesteder i Aså kunne også ønskes.
Værne om vores mange foreninger.

Pr. 5.3 2020 Ny konstitution af bestyrelsen:

Mogens Gregersen - sekretær
Carsten Hannesbo- kasserer
Gitte Vall - formand
Laila Jensen - næstformand
Runa Christensen

