
Generalforsamling i lokalhistorisk forening for Als og omegn 

Med et pænt fremmøde på ca. 90 personer afholdtes, mandag den 24. februar, generalforsamling 

i Lokalhistorisk forening for Als & omegn. Den blev som tidligere år blev afviklet i aulaen på 

Havbakkeskolen. Som vanligt blev der vist billeder allerede fra klokken 1900, så de første deltagere 

mødte 1845 for at få de bedste pladser. I år vistes der billeder fra Irene og Knud Thygesens 

sølvbryllup. 

Programmet var ellers som de seneste mange år afvikling af dagsorden, kaffebord med 

fastelavnsboller og lagkage og afsluttende underholdning. 

Som tidligere år var heldigvis personalet på skolen behjælpelig med at finde ekstra borde frem og 

Tove Busk styrede igen køkkenregionen til afvikling af kaffebordet med sikker hånd, og det takker 

bestyrelsen mange gange for. Bestyrelsen med hjælp af deres bedre halvdele og Frank Vraa hjalp 

til med borddækning, servering og oprydning. Også tak til dem.  

Præcis 1930 bød formand Benny Nielsen velkommen, og forsamlingen indledte med at synge Als 

sangen, forfattet af Lau Jensen, akkompagneret af Liss Bonderup.  

Herefter gik man over til dagsordenen. 

Under formandens beretning blev de fremmødte medlemmer som tidligere år opfordret til at gøre 

reklame for foreningen overfor venner og familie. De ældre falder fra, og det kniber med at få fat i 

den yngre generation. Medlemstallet er dog i år uændret på 232. Frank Vraa arbejder fortsat med 

at digitalisere arkivets billeder som løbende lægges op på foreningens gruppe på Facebook, Als 

Himmerland, lokalhistorie. I denne gruppe er der nu 965 medlemmer, og der kommer stadig flere. 

Foreningens hjemmeside www.lokalarkivetials.dk bliver også godt besøgt. Sidst år var der 13600 

besøgende.  

Per Dietz ønskede at udtræde af bestyrelsen efter 12 års arbejde, så Frank Vraa blev valgt ind i 

stedet. Per afløste så Frank som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig senere. 

Herefter gennemgik kasserer Iver Christensen årets regnskab som udviste et pænt overskud. I 

overskuddet indgik en sidste uddeling fra Hadsund Museums støttelegat på 2000,-. Bestyrelsen 

foreslog derfor igen i år uændret kontingent for det kommende år. Kontingentet er 75 kr/år med 

levering af to årlige eksemplarer af ”Gammelt Nyt”, som indeholder beretninger om fordums tider. 

Vi oplever hvert år at en del medlemmer runder kontingentindbetalingen op, og det er vi 

naturligvis taknemmelige for.  

Efter den formelle del underholdt Jørn Sørensen, stifteren af JS rejser, forsamlingen i en times tid. 

Jørn fortalt både om sin opvækst og derefter om sit forløb som selvstændig, først som 

cykelhandler, og efterfølgende med bådhandel og smedevirksomhed. Selvfølgelig brugte Jørn også 

en del tid på at fortælle om Rumænien og opstarten og udviklingen af rejsevirksomheden til 

Rumænien. Halvvejs gennem Jørns fortælling blev der serveret det sædvanlige kaffebord med 

fastelavnsboller og lagkage. 



Aftenen blev afsluttet med at synge Helberskov sangen. Sangen er skrevet af Birgitte Buus.  

Melodien var ”Pigerne fra Småland” og igen akkompagnerede Liss Bonderup. 
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