Årsberetning 2011
Der blev i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og 8 arrangementer og foreningen var repræsenteret
ved 3 arrangementer i andre foreninger.
Året startede med et arrangement den 2. marts - kaldt Aas-aften. En række beboere fra lokalområdet Aasmarkvej havde sammen med Lokalhistorisk forening tilrettelagt denne temaaften med 100
års historie omkring Aas Hovedgaard og heri indeholdende beretning om nok Danmarks første flyulykke i 1911, der fandt sted på egnen.
Man havde regnet med, at aftenen blev lidt af et tilløbsstykke med omkring 40 - 45 fremmødte, men
det blev et helt overvældende stort antal: Ca. 140 fremmødte, så det blev en kæmpesucces.
Den 24. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling, hvor undertegnede blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Per Fruensgaard, der ikke ønskede genvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer,
der var på valg, blev genvalgt. Som revisor blev Gunnar Olsen valgt. Aftenen sluttede med Jørgen
Ugilt’s slægtsfortælling: ”De gamle knogler fortæller”.
Den 3. april blev der afholdt Tårs-messe, hvor Lokalhistorisk forening deltog. Der var stor søgning
til standen hele dagen, hvor der var udstillet billeder samt et diasshow med Tårs-billeder blev vist
på lærred. Der blev en lille sidegevinst ved messen: Lokalhistorisk forening fik 23 nye medlemmer
denne dag.
Den 26. april mødtes ”det gamle” Lokalhistorisk Samråd i Hjørring kommune i arkivet. Det var
Bjergby-Mydal, Lønstrup, Vrejlev-Hæstrup og Tårs lokalhistoriske foreninger fra det gamle
Hjørring kommune. Der blev orienteret om de 4 foreningers aktiviteter. Derefter blev Tove Marqvardsen og Olaf Nedergaard valgt som repræsentanter i Det Lokalhistoriske Samråd i ”det nye”
Hjørring kommune, som består af 19 lokalhistoriske arkiver.
Den 2. maj blev der afholdt møde i Lokalhistorisk samråd på Vrå højskole. Her var størstedelen af
de 19 arkiver / foreninger repræsenteret. Efter valg og genvalg af medlemmer til samrådet, blev der
diskuteret kursusaktiviteter, hvortil Hjørring kommune har givet tilsagn om tilskud på 30.000,- kr.
Der blev truffet beslutning om, at samrådet skulle arbejde videre med egnskode-problematikken
vedr. Arkibasregistreringerne sammen med V. H. M. Aftenen sluttede med ”skolehistorier”, fortalt
af Tage Bjerg fra Løkken.
Den 26. maj havde Lokalhistorisk forening en tur til Ugilt, hvor Iben Aldal og Regnar Sørensen velvilligt stillede op, viste rundt og fortalte om Ugilt kirkes historie. Der var 18 deltagere på denne tur.
Det blev en hyggelig torsdag eftermiddag, der sluttede af med kaffe i ”Lunden”.
Den 22. august havde Lokalhistorisk forening og Bålhøjcentrets venner i samarbejde arrangeret
årets sommerudflugt, som gik til Ebeltoft. Turens guide var Knud Søndergaard. Den medbragte
kaffe blev nydt på havnen i Ebeltoft inden rundvisningen på fregatten Jylland. Efter en interessant
historisk rundvisning ombord på fregatten gik turen videre til Purhus kro, hvor aftensmaden blev
indtaget. På denne oplevelsesrige tur deltog der ca. 50 medlemmer fra begge foreninger.
Den 27. september fik Lokalhistorisk arkiv besøg af 16 medlemmer fra Hjørring Slægtsforskningsforening. Det blev en vellykket aften. De fremmødte færdedes ”hjemmevante” i arkivfaciliteter
som vores.
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Den 23. oktober var Lokalhistorisk forening repræsenteret ved Vennebjerg Mølles 150 års
jubilæum. Møllen havde i ugerne forinden fået nye vinger og dette blev markeret med et åbent hus
arrangement med kaffebord. Derudover gav Svenning Christensen en ”omgang” i møllevingerne til
ære for de godt 300 fremmødte publikum samt for de snurrende TV-kameraer.
Den 12. november, på Arkivernes dag, blev der holdt åbent hus på Lokalhistorisk arkiv. Temaet for
denne dag var Møller i Tårs og omegn, hvor der var opstillet plancher med billeder og beskrivelser
af de store møller i sognet og der blev vist et diasshow med billeder af ca. 50 ejendomme i Tårs og
omegn med egne vindmøller. Der blev vist eksempler fra de ældste ca. 400 år gamle vandmøller og
de knapt 200 år gamle hollandske vindmøller til de nyeste fra Tårs Vindmøllelaug samt VTVhusmøllen fra 2009. Der kom ca. 40 gæster til arrangementet.
Ved årets slutning har besøgstælleren på loktaars.dk vist 1125 besøgende i 2011.
En stor tak skal rettes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for et virkeligt godt samarbejde i
året der svandt. Derudover skal der rettes en særlig tak til de 2 medlemmer, der ihærdigt har
arbejdet med registrering af arkivalier og billeder i Arkibasprogrammet i hele året 2011. Nemlig
Erik Larsen og Arne Lilholt. Det er et tålmodighedsarbejde uden lige og de har brugt mange timer
på dette arbejde. Der er derfor foretaget back-up af de indtastede data, så disse er sikret for
fremtiden. Alle data-sikkerhedskopier er udført i dobbelte eksemplarer iflg. de gældende regler for
Arkibas. Derudover finders der 2 sæt sikkerhedskopier udenfor arkivet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Dette siger lidt om, hvor betydningsfuldt deres arbejde er.
p. b. v.

Preben Mørch
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