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Ingen dato 

Borgerforeningen og Idrætsforeningen bestyrelse afholdt møde 

paa kafeen hvor det drøftedes sammen at arrangerer en udflugt 

for de gamle her i sognet. For at skaffe nødvendig kapital 

vedtoges det at afholde et idrætsstævne paa stadion og der 

udarbejdes følgende program: Fodboldkamp øst contra vest, et 

dame og herre hold. Sækkevæddeløb for børn. Cykelringridning 

og fløjte konkurrence ligeledes for børn. Gymnastikopvisning af 

2 pigehold og om aftenen bal. Festen afholdtes d. 4 juli og der 

indkom ca. 430 kr. i overskud. 

Udflugten til Aalborg foregik tirsdag d. 13. juli der deltog 52 

gamle, og forløb til alles tilfredshed der startedes paa kafeen 

kl.12.30 og ved ankomsten til Aalborg serveredes kaffe i 

Karolinelund, derefter besaa man flyvepladsen under kyndig 

ledelse og derefter et besøg i zoologisk have sluttede der i 

Aalborg ved 7 tiden. Efter hjemkomsten spistes der til aften paa 

kafeen og lærer Møller Munksjørup læste op, tilslut sang man 

Altid frejdig. 

Udgifterne androg ca. 800 kr. 

 



Søndag d. 15. august afholdt Borger og Idrætsforeningen 

salonskydning paa kafeen og der var arrangeret en 

fodboldkamp mellem øst og vestbyen desuden var der 

ringridning hvori der deltog 19 ryttere, om aftenen var der bal. 

Festen gav ca. 500 kr. i overskud saa udgifterne til udflugten 

blev dækket fuldt ud. 

 

Tirsdag d. 24. august afholdtes bestyrelsesmøde hos Maler 

Nygaard hvor man drøftede mulig hederne om at faa kantsten 

og fortove igennem byen. Efter oplysningen fra 

amtsvejinspektøren viste det sig at prisen vilde andrage 15 kr. 

pr løbende meter, man enedes om at tale med sogneraadet om 

sagen evt. faa en forhandling før videre skulde foretage i sagen. 

 

Mandag d. 15. nov. 48 afholdte bestyrelsesmøde hos A. Johansen 

Skomager H P Nielsen og Barber Jensen var ikke mødt. 

      Der besluttedes at foreningen skulle afholde kurveflet med 

paafølgende bal evt. sammen med husmandsforeningen 

Overskuddet  skulde bruges til fordel for børnenes juletræ. Det 

blev bestemt at afholde festen lørdag d. 27. nov. Saafremt 

tilladelen dertil kunde opnaaes. 

    J. Nygaard     A. Johansen       Jens Melling 

 



Lørdag d. 27. nov. afholdt borgerforeningen og 

husmandsforeningen kurvefest med paafølgende bal paa kafeen 

der var god tilslutning til festen. 

6. juledag om eftermiddagen afholdt borgerforeningen juletræ 

for de ældre(over 60 aar ) med tilslutning og støtte fra samtlige 

foreninger i Vester Hornum der var gratis kaffebord herunder 

underholdning og oplæsning af sognepræsten, der var god 

tilslutning og festen var i alle maader vellykket. 

6 juledag aften afholdtes juletræ for børnene, fagforeningen og 

husmandsforeningen og brugsforeningen var fælles om 

udgifterne, der var stor tilslutning. Lærer Kragelund Søttrup 

underholdt og ledede børnene. 

 

Den 13. december har borgerforeningen og 

husmandsforeningen afholdt gaase og andespil paa kafeen med 

god tilslutning. 

Mandag d. 28. februar 49 afholdt borgerforeningen 

fastelavnsfest for børnene ca. 100 børn deltog i festen. 

 

Onsdag d. 2 marts afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens Meling 

hvor det vedtoges at afholde basar d 25-26 og 27 marts 

saafremt tilladelse kunde opnaaes, til tombolaen skal bruges 

2800 numre gevinsterne beløb ansloges til 900 kr.  

       J. Nygaard.  A Johansen.  H.P. Nielsen.  Jens Meling. 



6te marts afholdt Thomas Olesen Løkken foredrag paa kafeen 

husmandsforeningen og borgerforeningen stod som indbydere, 

der fremkom som følgende af for ringe tilslutning et mindre 

underskud. 

25-26 og 27 marts afholdt borgerforeningen basar hvortil der 

var meget ringe tilslutning. 

I juni afholdtes bestyrelsesmøde hos maler Nygaard H.P. Nielsen 

var ikke mødt det vedtoges at indhente tilbud paa udvidelse af 

gadebelysningen og samtidig blev det bestemt at udsætte 

generalforsamlingen til overnævnte arbejde var udført af 

regnskabsmæssige grunde. 

Borgerforeningen har afholdt høstfest paa kafeen der vistes en 

film af jagtkonsulent Petersen Aalborg ogsaa denne fest gav 

underskud. 

Mandag d. 28. nov. Holdtes bestyrelsesmøde hos maler Nygaard 

alle var mødt.  Det vedtoges at afholde andespil paa kafeen 

lørdag d 17. dec. Evt. overskud skal bruges til fordel for børnenes 

juletræ, endvidere vedtoges det at afholde generalforsamling 

samme aften med følgende dagsorden. 1. Beretning 2. Regnskab.  

3. Valg af Formand.  4 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (barber 

Jensen og skomager Nielsen afgaar).  5. Valg af to suppleanter.  

6. Valg af revisor.  7. Fastsættelse af kontingent.  8. Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen afholdtes paa kafeen lørdag d 17 dec 49.  

Formandens beretning og kassernes regnskab godkendtes. Til 



formanden genvalgtes maler Nygaard.  Skomager H.P.Nielsen 

genvalgtes.  Jens Krag blev valgt i stedet for barber Jensen, til 

suppleanter valgtes Christoffer Thomsen og Thorvald Nielsen.  

Til revisor valgtes cykelhandler Chr. Hansen.  Kontingentet 

fastsættes uforandret. Generalforsamlingen sluttede med fælles 

kaffebord. 

 

Fredag d. 6. januar afholdtes bestyrelsesmøde hos Aksel 

Johansen alle var mødt.  Der blev forespurgt fra 

gymnastikforeningen om borgerforeningen i indeværende vinter 

vilde være med til at opføre et dilellantstykke i fællesskab med 

dem, det vedtoges at gaa med hertil, og at samles med 

gymnastikforeningens bestyrelse for at drøfte videre i sagen.  

Jens Kragh mødte med en redegørelse fra 

beskæftigelsesudvalget angaaende igangsættelse af arbejde, og 

henviste at opsætning af kantsten og fortov langs vejen her i 

byen kunde komme ind herunder og oplæste desuden en 

skrivelse fra D?? forbunds hovedkontor der oplyste at saafremt 

kommunen nægtede at yde kommunegaranti der til, da at 

henvende sig til amtet.    Beskæftigelsesudvalget i V Hornum vil 

nu foranledige at der snarest blev afholdt et møde med 

lodsejerne, hvor der saa kunde tages stilling til hvad der videre 

skal gøres.   Det vedtoges ved samme møde at faa undersøgt 

hvor mange der vil være med til at lade aske og affald hente en 

gang om ugen.  



Lørdag d 25-3 afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens Melling alle 

var mødt, det vedtoges at sende en henstilling til kæmneren 

angaaende om at faa oprettet et kæmnerkontor i Vester 

Hornum henstillingen havde følgende ordlyd.        Undertegnede 

borger i V Hornum henstiller til det ærede sogneraad om at 

foranledige der maa blive oprettet et kæmnerkontor i V Hornum 

da nuværende forhold efter kommunens størrelse finde baade 

forældet og upraktisk paa flere opfordringer har 

borgerforeningen taget initiativet til denne adresse.   

      H.P.Nielsen.  Jens Kragh.  Jens Melling.  A. Johansen. J.Nygaard 

 

Mandag d 26-6 Bestyrelsesmøde paa kafeen, hvor forskellige 

ting blev drøftet blandt andet regnskabet som kasserne der var 

borttaget havde overladt formanden, desuden blev der talt om 

at arrangere en udflugt for foreningens medlemmer til Aalborg 

søndag d 23. juli saafremt der kunde blive tilstrækkelig 

tilslutning til turen. 

Lørdag den 22. september afholdtes ordinær generalforsamling 

paa cafeen. Formanden gav en kort beretning, og i kassereren 

fravær oplæste A. Johansen regnskabet, derefter havde Jens 

Kragh ordet og opfordrede til at støtte op om fagforeningen, 

derefter foretoges valg af formand murer Thomsen genvalgtes, 

af bestyrelses medlemmer afgik H.P.Nielsen og A. Johansen som 

begge nægtede at modtage genvalg, i stedet valgtes maler 

Nygaard og Chr. Jensen med Ejvind Nielsen som suppleant, som 

revisor valgtes A. Johnsen i stedet for Chr. Hansen.   Der forelaa 



forslag fra bestyrelsen om at sætte en vogn i gang til at køre 

engang om ugen og tømme affaldsspandene det vedtoges at lade 

bestyrelsen arbejde vider med sagen.  Under eventuelt vedtages 

at der skulle afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang om 

maaneden, generalforsamlingen sluttede.                 

                                                                             A. Johansen 

Bestyrelsesmøde hos Aksel Johansen den 13. december 1951. (det 

må være en forkert dato mon ikke der skulle stå den 13. nov.)Bestyrelsen besluttede 

at afholde ekstra generalforsamling torsdag den 22-11-51 kl. 8 

paa kafeen, da valg af to bestyrelsesmedlemmer var forkert.  

Jens Krag og H.P.Nielen.  Jens Krag paa omvalg og H.P.Nielsen.  

Valg af revisor- suppleant, og ifølge dagsorden. 

Torsdag d 22. november afholdtes ekstraordinær 

generalforsamling paa kafeen. Chr. Haugaard valgtes til 

dirigent, formanden aflagde en kort beretning, hvorefter 

regnskabet oplæstes af Aksel Johansen regnskabet og beretning 

godkendtes enstemmigt.  Derefter foretoges valg af formand. 

Formanden genvalgtes derefter af 2 bestyrelsesmedlemmer Jens 

Kragh og skomageren afgaard i stedet for valgtes Kr. Jensen og 

Jens Kragh genvalgtes, til suppleant valgtes Thorvald Nielsen til 

revisor valgtes Karl Bech.  Under eventuelt drøftedes 

spørgsmaalet om affaldet her i byen. Det vedtoges at slukke 

gadebelysningen de aftner der afholdes sogneraadsmøde som en 

demonstration mod sogneraadets holdning angaaende tilskud 

til gadelyset.  Det vedtoges at lade en liste cirkulere mellem 

lodsejerne langs lysledningen angaaende bidrag til 



gadebelysningen generalforsamlingen sluttede med der var 

mødt 18 medlemmer.          

                                 Julius Nygaard. 

 

Tirsdag d. 16-9- 1952 afholdtes bestyrelsesmøde paa kafeen hele 

bestyrelsen var mødt, der vedtoges at afholde generalforsamling 

torsdag d. 25. september med følgende dagsorden…  

Punkt 1 valg af dirigent    Punkt 2 beretning og protokol.  3 

regnskab.  4 valg af formand.  5 to bestyrelsesmedlemmer afgår 

A. Johansen   A.Christensen.  6 valg af suppleant og revisor, samt 

forslag fra bestyrelsen. 

 

Torsdag d. 25. september 1952, afholdtes ordinær 

generalforsamling paa kafeen. Formanden Kristoffer Thomsen 

aflagde beretning som godkendtes, og regnskabet godkendtes 

ligeledes, da formanden ikke ønskede at fortsætte, valgtes H 

Nygaard som formand- tilbestyrelsen valgtes Niels Christensen 

og Aksel Christensen genvalgtes, som suppleant A. Johansen, 

revisor Kr. Thomsen (Bakken).   Det vedtoges at ansøge 

transformator foreningen om tilskud til gadebelysningen, der 

vedtoges at ansætte kontingentet til 1 kr. for medlemmer og 

samtidig skal en liste cirkulere til bidrag til gadebelysningen, 

resten overlades til den nye bestyrelse ligeledes overlodes 

bestyrelsen at tage stilling til om en lampe paa op ad Risevejen, 



samt oppe paa Bakken, den vedtoges at søge kommunen om 

tilskud til gadebelysning. 

                                           J. Kragh 

Torsdag d. 4 dec 1952 afholdtes andespil paa kafeen som var 

godt besøgt, og gav et fint overskud til børnenes juletræ, 

derefter afholdtes ekstra generalforsamling med dagsorden.   

Valg af formand Chr. Jensen cementstøberiet valgtes, til kasser 

valgtes Niels Christensen (by kusken) og suppleant Aksel 

Johansen indgaar i bestyrelsen, indtil næste ordinære 

generalforsamling som suppleant valgtes Verner Viborg. 

Den 14. januar 1953 afholdtes bestyrelsesmøde hos Chr. Jensen, 

Niels Christensen valgtes til kasser samt drøftedes fortov i V. 

Hornum der har været sendt en skrivelse til amtet angaaende 

fortovet, men er ikke opnaaet nogen resultat. Bestyrelsen har 

enedes om at sende Jacob Andersen ud at samle bidrag ind til 

gadebelysningen, han indsamlede ca. 300 kr. 

                                                                          Jens Kragh 

Torsdag d. 22 dec 1953 afholdtes ordinær generalforsamling.  

Det oplystes at det forgæves var søgt om fortov igennem byen. 

Valg af formand Chr. Jensen genvalgt, til bestyrelsen genvalgtes 

Jens Kragh og nyvalgtes Th. Nielsen, som suppleant valgtes 

Verner Viborg til revisor genvalgtes Karl Bech, som revisor 

suppleant valgtes Henning Knudsgaard. 

  



Fredag d. 15-12-54 afholdtes ordinær generalforsamling paa 

kafeen med sædvanlig dagsorden. Formanden Chr. Jensen bød 

velkommen og oplyste at han ikke ønskede at fortsætte som 

formand.   Kasseren oplæste regnskabet som balancerede med 

en omsætning 1021,52 kr. kassebeholdning.  Til bestyrelsen 

valgtes som formand Th. Nielsen til bestyrelse ny valgtes 

Henning Knudsgaard, øvrige valg var genvalg som suppleant 

Chr. Jensen, revisor H.P.Nielsen. 

                                                       Jens Kragh. 

 

 

Hermed har jeg ”oversat” de forhandlingsbøger  af 

borgerforeningen, som det har været mig mulig at skaffe. 

Skulle der være nogen der ligger inde med de andre 

årgange 

Vil jeg gerne låne dem - for ligeledes at ligge dem ind her på 

hjemmesiden.  

                                                    Morten Rask Hansen. 

 

                                                                                            

                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


