
Ny rekord i fremmøde til generalforsamling 

Til årets generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Als & omegn, der som tidligere år blev 

afviklet i aulaen på Havbakkeskolen, var der i år mødt utrolige 149 deltagere frem. Der blev vist 

gamle billeder fra trafikken på Mariager fjord allerede fra klokken 1900, så de første deltagere 

mødte 1845 for at få de bedste pladser. Programmet var som de seneste mange år afvikling af 

dagsorden, kaffebord med fastelavnsboller og lagkage og afsluttende underholdning. 

Som tidligere år var heldigvis Jan Gerts behjælpelig med bordopstilling og Tove Busk som dirigent i 

køkkenregionen til afvikling af kaffebordet, og det takker bestyrelsen mange gange for. 

Bestyrelsen med hjælp af deres bedre halvdele og Frank Vraa hjalp til med bollebagning, 

borddækning, servering og oprydning. Også tak til dem. En særlig tak til Niels Jørgen Westphael for 

sponsering af kaffebønner. 

Præcis 1930 bød formand Benny Nielsen velkommen og forsamlingen sang ”Spurven sidder stum 

bag kvist” akkompagneret af Liss Bonderup. Herefter gik man over til dagsordenen. 

Under formandens beretning blev de fremmødte medlemmer opfordret til at gøre reklame for 

foreningen overfor venner og familie, da der må konstateres en mindre tilbagegang i antallet af 

medlemmer. Den største aktivitet på arkivet for tiden er Frank Vraa’s arbejde med at digitalisere 

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

lokalhistorie. I denne gruppe er der nu 492 medlemmer, og der kommer stadig flere. Foreningens 

hjemmeside www.lokalarkivetials.dk bliver også godt besøgt idet der sidste år var 11300 unikke 

besøgende på siden. 

Der var genvalg til Per Dietz og Benny Nielsen som var på valg i år. Som ny suppleant blev Frank 

Vraa valgt. Bestyrelsen konstituerer sig senere. 

Øvrige poster blev besat ved genvalg. 

Herefter gennemgik kasserer Iver Christensen årets regnskab som var tæt på at være i balance, 

hvorfor bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år. Iver berettede at 

foreningen har søgt om og modtaget 10 tkr fra Hadsund Museums Støttelegat. Beløbet er brugt til 

indkøb af ny billedscanner og længe savnet kopimaskine. 

Efter servering af kaffebordet gik den tidligere Als dreng Anders Riis på scenen, og det blev en 

underholdende times tid med mange gode historier om livet på Mariager Fjord. Fortællingerne der 

dækkede de seneste tusinde år på fjorden, blev ledsaget af dias med billeder af nogle af de 

omtalte fartøjer. Som tidligere omtalt i Hadsund Folkeblad er der en bog på trapperne som 

fortæller uddybende om Mariager Fjord som egnens hovedvej. Anders Riis repeterede også lige 

tiden omkring Hurup havns tilblivelse og de til tiden hørende interessekonflikter -  om der skulle 

jernbane fra Skelund til Als eller om der skulle etableres én Øster Hurup, Arden, Års.  Sagerne gav 

jo nogen splittelse mellem de valgte sognerødder fra hhv. Als nordsogn og Als sydsogn. 



Aftenen blev afsluttet med at synge én af de lokale ”Als-sange”. Tekstforfatteren til denne er 

ukendt, mens den er skrevet til en melodi af Poul Werner. Igen med akkompagnement af Liss 

Bonderup. 
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