
 
    Ingstrup den 6. januar 2016 

 

Til alle medlemmer, 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ingstrup Bogby  

mandag den 15. februar kl. 19.00 i Ingstrup Forsamlingshus 

Velkomst ved Inger Dueholm 

Dagsorden iflg. vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

Ole Nørgaard 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Årsberetning fra bestyrelsen og godkendelse heraf 

Inger Dueholm fremlagde beretning. Bogbyen har haft travlt i 2015. Der har 

været deltagelse i Ordkraft, afholdt bogfestival, fester, læsekredse, foredrag 

etc. Alle deltagerer i Bogbyens liv blev takket og Jammerbugt takket for 

økonomisk støtte. Bogvognene har stået ude i sommer og kørt i hus i 

efteråret. Blokhus og Løkken fik en bogvogn til indendørs brug i 

turistforeningen. Bogvognene må ikke sælges, det er et brand for Ingstrup. 

Der sat bogbænke i produktion. Disse kommer ud til foråret. Der er indsamlet 

65.000 bøger. Bogdepotet er på Vester Kringel. Bogbyens bestyrelsen har 

arbejdet med overtagelsen af Brugsen i Ingstrup. Gælden i brugsen har været 

svær at komme af med. Der er 150.000 kr. i restance. Realdania er søgt og vi 

er med i et ildsjæle-projekt. En arkitekt har set på projektet. Vi har fået 

100.000 kr. af Jammerbugt, dette må bruges til at købe Brugsen, 350.000 kr. 

fra LAG, 200.000 fra Møllepenge, 180.000 fra Lokale og Væresteder. Vi har 

indsamlet 50.000 kr. i lokale sponsorater. I dag mangler Bogbyen 120.000 kr., 

så må byggeriet gå i gang. Det er en lang proces. På nuværende er der 

indsamlet 1,4 mil til projektet.  Vi har spurgt Henning Christensen og Leif 



 
Ebdrup om at stå i spidsen for det kommende byggeriet. Der skal indhentes 3 

tilbud til byggeriet. Tak til alle der yder en indsats, Hugo Ottesen der samler 

bøger og Leif Ebdrup der utrættelig designer vore bænke og vogne. Tak til Lars 

Haagensen fra Jammerbugt, der har støttet utrætteligt. Vi håber at 2016 

bliver det år Bogbyen får fod under eget bord. 

Der blev foreslået at der opstilles en bogvogn og bogbænk ved kirken. 

Beretningen er godkendt 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Annalene fremlagde det reviderede regnskab og budget for 2016. Se dette 

Godkendt 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

6. Tanker om fremtiden evt. nedsættelse af div. Udvalg 

Fremtiden handler om at komme i hus, samt opretholde de aktiviteter vi 

allerede har i gang. Vi vil gerne være med til at arrangere flere koncerter og 

foredrag i fremtiden. Vi skal have de sidste penge samlet ind, og gerne nogle 

håndværkere til at hjælpe os. Der bliver lavet en by video, reklame for byen, 

og bogbyen skal være med, som en del af det at være en ildsjæl i byen. Der 

samstemmes med forskellige udvalg i byen. Bogbyen skal deltage i 

Skolegårdsrock maj 2016.  

7. Budget det kommende år 

Annalene fremlagde - se ovenstående notat 

8. Valg til bestyrelsen 

Inge Møller, Inger Dueholm og Inger Ottesen - genvalgt 

9. Valg af revisor 

Henny Sivesgaard valgt 

10. Evt. 

Der kommer 16 bænke. Der kan godt stå en bænk på skråningen, der er ved 

byens sydende. Det kunne være dejligt at få fjernet budskabet ved indkørslen. 

Der kan være bænke og en vogn ved slugten syd i byen.  Anja Rasmussen 

forespørges om ideer af Inger Dueholm.  



 
Med tiden kunne det være sjovt at lave en kulturnat. Ingstrup by Light. 

 

Ref. INO15.02. 2016 

 

 

 

Dato                 Ole Nørgaard - dirigent 


