
Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening 
Generalforsamling onsdag 6 februar 2019 kl 19 i arkivets lokaler.

1. Til dirigent blev Ove Jacobsen valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.

2. Hans aflagde beretning, hvor han orienterede om hvordan der registreres, når arkivet 
modtager arkivalier. Fortalte om årets gang og lidt om elektroniske medier. Hele beretningen
kan læses i To sogne nr. 1. 2019.

3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag. 
4. Vedtægtsændring .i § 2 At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billedfiler , 

billed- og lydoptagelser, …..
§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og 
bekendtgøres i lokalpressen, ved skriftlig henvendelse til medlemmerne, og på 
foreningens hjemmeside, senest 14 dage før.

5. Kontingentet bliver uændret 75 kr. i 2019.
6. Hans og Bodil var på valg, de blev begge genvalgt.
7. Birthe og Jørgen blev genvalgt til suppleanter.
8. Jørgen og Tage fortsætter også som revisorer.
9. Der var intet at drøfte under eventuelt.

VHM
Efter de 20 fremmødte havde spist fastelavnsboller, fortalte Ove, som er bestyrelsesformand for 
Vendsyssel Historiske Museum om museets historik og nuværende tilstand og fremtidige planer.
1889 6. marts for 130 år siden grundlagde tandlæge Lønborg Friis et Folekmuseeum i Østergade. I 
1900 flyttede det til nuværende beliggenhed. Og blev til VHM. I 1921 kom den første betalte leder 
Holger Friis. Museet blev statsanerkendt i 1959 og fik ny leder Palle Friis i 1960.I 1974 blev det en 
selvejende institution med støtte fra staten, Nordjyllands amt, kommunerne Hirtshals, Hjørring, 
Løkken-Vrå og Sindal. med en bestyrelse på 17 mand. Efter kommunalsammenlægningen i 2007 
reduceredes bestyrelsen til 7. hvor Ove kom ind. I 2013 da Uffe Elbæk var kulturminister var det 
ved at blive lagt ind under Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg. Stædige vendelboere og en 
ny kulturminister Marianne Jelved fik heldigvis forhindret det. Det gamle rådhus som museet købte 
for 1 kr. skal renoveres og være den nye indgang, med cafe, butik , auditorium og 
personalefaciliteter. Strandfogedgården i Rubjerg nedlægges, og der ønskes oprettet et 
sandflugtsmuseum tættere ved Rubjerg Fyr.

Skatteforhold i Bjergby-Mygdal kommune i 1951.
Hans har gravet i tallene og lavet sammenligninger med nu .Blandt andet fundet ud af at i  1950 var 
befolkningen på 892 i Bjergby og 920 i Mygdal . I 2018 var der 1142 i Bjergby og 579 i Mygdal, 
altså 100 færre personer. 


