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Lokalhistorisk arkiv i Vester Hornum har af en borger her i byen,
modtaget en protokol/forhandlingsbog fra Vester Hornum
borgerforening.
Jeg har taget de første 10 år af forhandlingsbogen. Meget af det er små
brudstykker som de arbejdede med på de mange bestyrelsesmøder. - den
fortæller alligevel meget om hvad borgerforeningen fik gjort for byen
fra dens spæde start i 1938. Jeg har valgt at skrive den som det er
skrevet i bogen både med stavefejl og med den stavemåde de brugte
dengang.

Efter at der i flere aar, mand og mand imellem har været talt om
nødvendigheden af en Borger og Haandværkesforening idet
man mente at Byens udvikling gennem de senere aar gjorde det
paakrævet for at varetage borgernes interesser, blev der ved et
sammenkaldt møde paa kafeen i V:Hornum D. 2/4 1938 nedsat

et udvalg til at udarbejde udkast til love og indvarsle til stiftende
generalforsamling. Dette udvalg kom til at bestaa af
Malermester J. Nygaard, Vognmand Jens Melling og Lærer
J.P.Søgaard.
Overnævnte udvalg indvarslede til stiftende generalforsamling
paa kafeen D. 25/5 1938 hvor man efter en indgaaende
drøftelse vedtog omslaaende love og valgte følgende: Til
formand Malermester J.Nygaard og til bestyrelse Vognmand
Jens Melling, Skomager mester H.P. Nielsen, Uddeler O.H.
Simonsen og Centralbestyrer Adolf Nielsen.
Foreningens navn er V.Hornum Borgerforening.
Paragraf 1.
Foreningens foremål er ved de midler, der staar til dens
raadighed, at fremme alt, hvad der i borgernes interesse og til
deres gavn, bl.a at bidrage til byens forskønnelse og nyttige
foranstaltninger og at lade afholde foredrag for foreningenens
medlemmer.
Paragraf 2.
Foreningen optager som aktive medlemmer enhver i selvstændig
stilling velunder uberygtet Borger i V-Hornum sogn og som
passive medlemmer alle andre der opholder sig i kommunen.
Paragraf 3
Indmeldelsen som aktivt medlem sker ved henvendelse til
formanden, der modtager et indskud (1 kr) hvorefter der leveres
det ny medlem et eksemplar af foreningens lov. Passive
medlemmer betaler 50 øre i indskud, men har ingen stemmeret.
Paragraf 4

Medlemmer der staar i restance med kontigentbetaling ved
regnskabets afslutning, udslettes af medlemslisten.
Formanden skal underrette vedkommende derom 8 dage i
forvejen. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til formanden.
Paragraf 5
Foreningen ledes af en bestyrelse paa 5 medlemmer. Formanden
skal være boende i V:Hornum by og vælges for et aar ad gangen
direkte af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed og er
ikke pligtig til at tage mod ejenvalg før efter et aars fritagelse.
De øvrige medlemmer af Bestyrelsen vælges ligeledes ved simpel
stemmeflerhed af generalforeningen. Bestyrelsen vælger af sin
midte næstformand, efter et aars forløb, første gang ved
lodtrækning, hvorefter den ældste halvdel afgaar hvert
paafølgende aar.
Paragraf 6
Ethvert aktivt medlem af foreningen er pligtig at modtage valg,
naar han har været medlem et aar. Genvalg kan finde sted efter
et aars fritagelse.
Paragraf 7
Generalforsamling afholdes hvert aar i første halvdel af maj
maaned, Bekendtgørelse herom skal finde sted paa
hensigtsmæssig maade mindst 8 dage forinden, og samtidig skal
dagsorden meddeles.----- Forslag til dagsorden skal indleveres til
bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Alle forslag skal forelægges i den rækkefølge, hvori de er
indleveret til formanden ------ generalforsamlingen fastsætter
det aarlige medlemsbidrag.

Paragraf 8
Formanden fører medlemsbogen. Kasseren opkræver
kontigentet halvaarsvis forud og skal føre en kassebog over
indtægter og udgifter. Regnskabet afsluttes aarlig med en
statusopgørelse, underskrevet af den samlede bestyrelse.
Forinden regnskabet fremlægges paa generalforsamlingen skal
det være revideret af to hertil af foreningen valgte revisorer, der
vælges af generalforsamlingen for to aar ad gangen; dog afgaar
den ene revisor efter et aars forløb ved lodtrækning.
Paragraf 9
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og ejendele.
Overflødig kontant kassebeholdning skal indsættes paa
sparekassebog til forrentning.
Paragraf 10
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.
Paragraf 11
Forslag til lovændring kan indgives skriftlig til bestyrelsen til
enhver ordinær generalforsamling; men kan kun vedtages, naar
mindst halvdelen af foreningens aktive medlemmer stemmer
derfor.
Paragraf 12
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, naar
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller naar mindst 10 aktive
medlemmer forlanger det ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen med opgivelse af forslag. Formanden skal da inden 8

dage sammenkalde til en saadan generalforsamling, der altid er
beslutningsdygtig.
Paragraf 13
Enhver vigtig sag foreningen vedrørende, ogsaa mulige
stridigheder, underkastes generalforsamlingens afgørelse og
kan ikke indankes for domstolene.
Paragraf 14
Paa skovture, festlige sammenkomster o. lign kan et medlem
indføre en herre og to damer.
Paragraf 15
Foreningen kan kun opløses, naar 2/3 af foreningens aktive
medlemmer stemmer derfor. Foreningens midler og ejendele
kan ikke fordeles imellem medlemmmerne. I tilfælde af
opløsning skal eventuelle midler bortskænkes i veldædigt
øjemed, hvilket generalforsamlingen ved almindelig
stemmeflerhed skal tage beslutning om
Jens Meling. O.M. Simonsen. Adolf Nielsen.
J. Nygaard.
H.P. Nielsen
Fredag d. 27 maj 1938. afholtes konstituerende bestyrelsesmøde
paa ,,caffeen” Formanden Maler Nygaard aabnede mødet.
Til næstformand valgtes Vogmand Jens Melling, til kasser
valgtes Skomager H. P. Nielsen og til sekretær Centralbestyrer
Adolf Nielsen.
Man vedtog at foretage en agilation for at faa flere medlemmer
og eventuelt forsøge at faa arrangeret en udflugt.

Adolf Nielsen. O.M.Simonsen. J.Nygaard Jens Melling.
H.P.Nielssen
Mandag d. 20 juni afholdtes bestyrelsesmøde paa ,,
Centralen” Man planlagde en udflugt for foreningens
medlemmer med damer. Turen skal foregaa i rutebil og gaa til
Villestrup, Vraamølle Hadsund. Mariager og afslutte i Hvidsten
kro hvor man skal spise til aften og eventuelt en svingom. Ved
tegningen som skal foretages af bestyrelsen skal der betales et
forskud paa 3 kr. af hver, resten betales naar man kommer til
Hvidsten.
Tirsdag d. 23 August afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin
Simonsen. Man drøftede udflugten som var blevet foretaget
søndag d. 24 juli i to af D.S.B. rutebiler og i øvrigt var foregaaet
programmæssig. Derefter vedtages det at afholde en høstfest
paa Cafeen lørdag d. 17 september for foreningens medlemmer
med dans og eventuelle indbudte ifølge vedtægtens parregraf 14
med følgende program.
Fælles kaffebord, oplæsning af lærer Sigvardsen strandby,
eventuelt en lokal revy og et par timers dans. Betalingen maa
ikke overstige 4 kr. pr. par.
Bestyrelsesmøde afholdtes onsdag d. 2 november 1938 hos
Jens Melling hvor det vedtoges at afholde gaase og andespil paa
Cafeen tirsdag d. 8 november kl. 20.
Endvidere vedtoges det at afholde juletræ for børn og ældre d.
30 December.
Adolf Nielsen H.P Nielsen. Jens Melling

Julius Nygaard
Fredag d. 18 November afholdtes bestyrelsesmøde hos Adolf
Nielsen hvor man drøftede de daarlige afløbsforhold i Vester
Hornum by, og man vedtog at sende følgende skrivelse til
formanden for sundhedskommisionen Hr. propr. E. Wetche
Hornumbro: ,, Vester Hornum borgerforening anmoder herved
den ærede sundhedskommistion i Vester Hornum Hyllebjerg
Flejsborg kommune at drage omsorg for at afløbsforholdene i V.
Hornum by maa blive bragt i orden da vi mener de nuværende
forhold er primitive utaaligelige og i høj grad sundhedsfarlige”.
Ligeledes vedtoges at faa oplyst hvad det vilde koste af faa
elektriske gadelys ophængt igennem byen og til hvilken pris
strømmen til disse kunde faaes.
Mandag d. 27 marts 1939 afholdtes bestyrelsesmøde hos
skomager H. P. Nielsen. Jens Melling som er medlem af sundheds
kommissionen oplyste at kommissionen efter at have modtaget
borgerforeningens skrivelse angaaende afløbsforholdene, havde
afholdt møde og senere havde haft møde med sogneraadet som
var velvillig stemt overfor sagen. Men ønskede at forespørge
amtet om hvorledes ligende forhold var ordnet i andre
kommuner. --------- Bestyrelsen fandt disse oplysninger
tilfredsstillende og mente ikke at der foreløbig var mere at gøre
ved sagen.-------- Det oplystes at det vilde koste ca. 550 kr. at faa
elektrisk lys igennem byen og at strømprisen var 20 øre pr kW. ----- Ligeledes vedtoges at forsøge startet en ,, Julens glæde”
Torsdag d. 27 april 1939 afholdtes bestyrelsemøde hos Jens
Melling. Det vedtoges at afholde den ordinære

generalforsamling paa ,, Cafeen” tirsdag d. 9 maj kl. 20 med
følgende dagsorden: 1) Beretning. 2.) Regnskabet fremlægges.
3.) Valg af formand. 4.) Bestyrelsevalg, ifølge lodtrækning
afgaar H.P.Nielsen og M.Simonsen. 5) valg af en revisor 6)
Medlemsbridragets størelse. 7) Eventuelt det vedtoges at
forsøge sammen med idrætsforeningen at afholde en tombola.
Tirsdag d. 9 maj afholdtes generalforsamling paa kafeen.
Formanden aflagde beretning som godkjentes. Skomager
H.P.Nielsen oplæste regnskabet som udviste en balance paa
374 kr. 46 øre samt en kassebeholdning paa 81 kr. 04 øre.
Regnskabet godkentes. Til formand genvalgtes Maler J.
Nygaard. De afgaaene bestyrelsesmedlemmer, O.M.Simonsen
og H.P.Nielsen genvalgtes. Karl Andersen genvalgtes til
revisor. Medlemsbidraget fastsættes til 4 kr for aktive og 2 kr
for passive medlemmer. Under eventuelt drøftedes forskellige
planer til en udflugt
Generalforsamlingen sluttet
Adolf Nielsen.
Torsdag d. 13 maj afholdtes bestyrelsemøde paa,,kafeen”. Til
næstformand valgtes Jens Melling, til kasser valgtes
H.P.Nielsen og til sekretær valgtes Adolf Nielsen
.
Bestyrelsemøde afholdtes hos Malermester Nygaard torsdag
d. 3 august. Kasseren oplyste at tombolaen. Som
borgerforeningen sammen med idrætsforeningen havde ladet
afholde d. 8 og 9 juli, havde givet et overskud til
borgerforeningen paa 286 kr. som sammen med foreningens
øvrige formue, var indsat i Farsø sparekasse, i alt 365 kr. Det

vedtoges at søge oplysninger om, hvor man skal henvende sig,
for at faa kantsten sat langs med amtsvejen igennem byen,
samt prisen paa disse. Arbejdet tænkes udført sammen med
kloarkerne.
Bestyrelsemøde afholdtes hos Adolf Nielsen søndag d. 22
oktober hvor det vedtoges at afholde gaase og andespil tirsdag
d. 7 november kl. 19.30 paa Cafeen.
Endvidere vedtoges at forsøge at faa grundejerne i byen til at
underskrive en liste som derefter skal sendes til sogneraadet.
Listens ordlyd er følgende.,, Undertegnede grundejere i V.
Hornum by andrages herved det ærede sogneraad om i
forbindelse med den nær forerstaaende kloarkering at
foranlidige vejgrøfterne iværende og kantsten opsat.
Bestyrelsemøde afholdtes torsdag d.16 november hos
skomager H.P.Nielsen hvor det vedtoges at holde juletræ lørdag
d. 30 december, for børn kl 15 og for de ældre kl 20 med
sædvanlig program, dog skal Adolf Nielsen forsøge at faa
forstander Bidstrup haubro eller en anden til at komme og
fremvise en smalfilm.
Bestyrelsemøde afholdtes tirsdag d. 2 juli 1940 hos maler
Nygaard. Det vedtoges at afholdes generalforsamling paa
kafeen torsdag d. 11 juli kl 20 med følgende dagsorden: 1.
Beretning 2. Regnskabet fremlægges. 3. Valg af formand 4.
Bestyrelsesvalg. Adolf Nielsen og Jens Melling afgaar. 5 Valg af
en revisor. Skrædder Westher afgaard 6. Eventuelt

Generalforsamling afholdtes paa kafeen torsdag d. 11 juli. kl
20. Formanden bød velkommen og aflagde beretning hvor han
bl. andet oplyste at medlemsantallet var det samme som forrige
aar.
Kasseren oplæste regnskabet der balanserede med 598,29
kassebeholdning var 407 kr, 29 øre. Regnskabet godkendtes.
Som formand genvalgtes Maler Nygaard. Til bestyrelsen
genvalgtes Jens Melling og Adolf Nielsen, og til revisor valgtes
Skrædder Westher. Under eventuelt drøftede en udflugt paa
cykel.
Generalforsamlingen sluttet kl 21.10.
Adolf Nielsen
Bestyrelsesmøde afholdtes hos Jens Melling onsdag d. 14 august
1940. Som næstformand valgtes Jens Melling, til kasser valgtes
skomager H.P. Nielsen og til sekretær valgtes Adolf Nielsen.
Derefter vedtog man at henvende sig til vejassistent Christensen
Vilsted og vejinspektør Troelsen Aalborg angaaende opsætning
af kantsten igennem byen, samtidig med kloakeringen.
Bestyrelsesmøde afholdtes hos Adolf Nielsen Tirsdag d. 6 maj
1941 hvor man vedtog at afholde den ordinære
generalforsamling paa kafeen torsdag d.15 maj kl 20 med
følgende dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskabet fremlægges. 3. Valg af formand. 4.
Valg af bestyrelse H.P.Nielsen og O.M.Simonsen afgaar. 5. Valg af
revisor. Karl Andersen afgaar. 6. Eventuelt.

Torsdag d.15 maj 1941 afholdtes ordinær generalforsamling
paa kafeen. Formanden Maler Nygaard bød velkommen og
aflagde beretning. H.P.Nielsen oplæste regnskabet som viste en
belangse paa 421,51 og en kassebeholdning paa 421 kr, 21 øre,
beretning og regnskabet godkjendtes. Til formand genvalgtes
maler Nygaard. Til bestyrelse valgtes Aksel Johansen og Jens
Peter Jensen. Til revisor valgtes Karl Andersen. Medlemsbidraget
fastsættes til 4 kr for aktive og 2 kr for pasive medlemmer.
Under eventuelt drøftedes forskellige spørgsmaal.
Generalforsamlingen sluttet kl.21.40
Adolf Nielsen
Bestyrelsesmøde afholdtes torsdag d.12 juni hos Aksel Johansen.
Til næstformand valgtes Jens Melling, til kasser valgtes Jens
Peter Jensen og til sekretær valgtes Adolf Nielsen. Det vedtoges
at forsøge en udflugt til Løgstør d.29 juni. Det bemærkes at Jens
Melling var fraværende.
Mandag d.22 september 1941 afholdtes bestyrelsesmøde hos
jens Peter Jensen hvor det vedtoges at afholde høstfest paa
kafeen onsdag d.29 september kl. 20.
Onsdag d. 29 oktober 1941 afholdtes bestyrelsesmøde hos jens
Melling det vedtoges at indbyde til møde paa cafeen i V:Hornum
angaaende oprettelse af en biblioteksforening og at indbyde
lærer Henriksen Salling til at indlede, mødet afholdes tirsdag d.

4 november kl. 20. Indvielse vedtoges at lade afholde andespil
lørdag d. 8-11 kl. 20.
Onsdag d.6 maj 1942 afholtes bestyrelsesmøde. Man vedtog at
afholde den ordinære generalforsamling paa cafeen i V:Hornum
onsdag d.13 maj 1942 kl. 20 med følgende dagsorden: 1.
Beretning, 2. Regnskabet fremlægges. 3. Valg af formand.4 Valg
af bestyrelse, Jens Melling og Adolf Nielsen afgaar. 5. Valg af en
revisor skrædder Westher afgaar. 6. Eventuelt.
Onsdag d. 13 maj 42 afholdtes ordinær generalforsamling paa
cafeen i V:Hornum. Formanden Maler Nygaard aflagde
beretning som godkjendtes. Jens Peter Jensen oplæste det
reviderede regnskab som viste en balangse paa 574 kr. 49 øre og
en kasse og bankbeholdning paa 464 kr. 26 øre. Regnskabet
godkjendtes. Til formand valgtes Maler Nygaard og til bestyrelse
genvalgtes Adolf Nielsen og nyvalgtes kresten Kjeldgaard
Hansen og til revisor genvalgtes skrædder Westher. Under
eventuelt drøftedes forskellige spørgsmaal. Generalforsamlingen
sluttet kl. 21. 20
Adolf Nielsen
Fredag den 12 juni afholdtes Bestyrelsesmøde hos Maler
Nygaard. Til næstformand valgtes Adolf Nielsen, til kasser Kr
Kjeldgaard Hansen. Til sekretær Jens Peter Jensen.
Det bestemtes at foretage en udflugt til Sebbersund søndag den
5te juli.

Torsdag den 24 september afholdtes bestyrelsesmøde hos Adolf
Nielsen alle var mødt. Det bestemtes at afholde høstbal paa
kaffeen fredag den 2 oktober med fælles kaffebord.
Klubaftnerne agtes paabegyndt onsdag aften den 7 oktober.
Adolf Nielsen
J.P.Jensen
A.Johansen Kristian kj. Hansen J. Nygaard
Den 30 oktober afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens P Jensen alle
mødte. Det vedtoges at afholde ande og vildtspil paa kafeen
lørdag den 7 november, og at rette henvendelse til Pastor
Reerslev Sønderholm om at holde en oplæsning inden jul.
Tirsdag den 15 december afholdtes bestyrelsesmøde hos
Krestian K Hansen alle var mødte. Det vedtoges at forsøge at faa
Højskoleforstander stærmose Støvring til at afholde foredrag
med filmfremvisning i januar maaned.
Bestyrelsesmøde afholdtes den 19 april hos Adolf Nielsen alle
var mødt. Det vedtoges at afholde generalforsamling den 12 maj
kl. 8 med følgende dagsorden: 1. Beretning og regnskab. Valg af
formand. Valg af 2 bestyrelsmedlemmer. Valg af 1 revisor.
Fastsættelse af kontigent. Eventuelt
Generalforsamling afholdtes den 12 maj i kaffeen V:Hornum.
Formanden aflagde beretning og kasseren aflagde regnskabet
der godkendtes. Under formandsvalget nedlagde Adolf Nielsen
protest mod at damerne fik ret til at stemme, men de øvrige
tilstedeværende mente at damerne ogsaa havde stemmeret, og
de fik lov til at stemme. Til formand valgtes derpaa Murer
Sommer, og som bestyrelsesmedlemmer valgtes Chr Haugaard

og Fru Kathr. Andersen. Til revisor genvalgtes Karl Andersen.
Medlemsbidraget fastsættes uforandret til 2 kr. pr medlem
Bestyrelsen for V:Hornum borgerforening var samlet den 14 juli
1943. De forskellige valg foretoges. Til næstformand valgtes
Adolf Nielsen, og Kresten Hansen til kasser. Kr. Haugaard
valgtes til sekretær. Fra Maler Nygaard og tømrer Madsen
V.Hornum der er valgt til at fremme luftværnsbeskyttelsen for
V:Hornum by, havde rettet henveldelse til borgerforeningen, om
at fremme sagen. Bestyrelsen vedtog, at afvise sagen, med den
begrundelse, at den ikke mente at det paahvilede
borgerforeningen, men derimod kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening afholdt møde d. 5
januar 1944, hvor alle medlemmer havde givet møde. Det
vedtoges at afholde et bal for foreningens medlemmer i
forsamlingshuset i holmgaardene, søndag den 9 januar
medtagerne afgaar fra V.Hornum kl. 7.
Det vedtoges at førsøge afholdt et foredrag en gang i februar.
Envidere var der forhandling, om der i vinter kunde foresættes
med klubaftner, i lighed med tidligere aar. Det vedtog at gøre et
forsøg dermed, onsdag aften den 19 januar. Grundet paa
kasseren, Kristen Kjeldgaard Hansen fraflytter blev Adolf
Nielsen valgt i hans sted, som kasser.
Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening afholdt møde i februar
1944. hvor det vedtoges at borgerforeningen skulde afholde
deletantforestilling en gang i marts maaned
Kr. Haugaard Grønning sommer
Mette Haugaard

Borgerforeningen afholdt 19 maj 1944 ordinær
generalforsamling. Formanden aflagde beretning der
godkendtes. Kasseren fremlagde regnskabet der balancerede
med 1576,13 kr. Murer Sommer genvalgtes som formand. Adolf
Nielsen og Fru Haugaard afgik, og i stedet indvalgtes Maler
Nygaard og Fru Nora Melling. Fra Maler Nygaard indkom der
forslag til en luftværnsforening for V.Hornum. Maler Nygaard
motiverede sit forslag, og henstillede til borgerforeningen at
lade afholde et møde, hvortil luftværnsmyndighederne skulde
indbydes. Forslaget blev henvist til bestyrelsen afgørelse.
Medlemsbidraget ansattes til 2 kr. aarligt for aktive
medlemmer, og der vedtoges at undlade at opkræve 1 kr i
indtegningsgebyr.
V. Hornum den 19 maj
Westher
Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening afholdt møde d 21 juni
1944. Som kasser valges Nora Melling. Foreslaget til bestyrelsen
for borgerforeningen angaaende en luftværnsordning for byen
var til behandling, det vedtoges, at overlade sagen til maler
Nygaard, om der muligvis kan faa en sagkyndig til at holde et
møde i byen, hvor sagen kunde fremstilles til belysning, og en
ordning muligvis træffes. Foreningens sommerudflugt vedtoges
det af henligge til hvalpsund,engang i juli måned, saafremt, der
er tilstækkelig tilslutning.
Lørdag den 21 oktober 1944 afholdt bestyrelsen for
borgerforeningen møde. Der førtes forhandling om foreningen i
den kommende vinter skulde forsætte med de sædvanlige
sammenkomster paa cafeen. Det vedtoges at fortsætte med
sammenkomster, hver anden onsdag, og saa efter der gives

lejlighed dertil, at faa en foredragsholder, eller underholdning af
en eller anden til.
Det vedtoges at borgerforeningen lader afholde gaase og
andespil onsdag d. 8 november.
V.Hornum borgerforening var samlet til møde søndag d. 17
september 1944. Fra formanden forelaa beretning angaaende et
andragende fra borgerforeningen til sogneraadet om
andlæggelse af vej til Krogstrup, som skulde have en retning i
lige linie fra Risevej til Faldbakvejen ved Ester Nielsen i
Krogstrup.
Bestyrelsen vedtog, at afholde et møde med Pastor Reertlev, som
foredragsholder eventuelt som oplæser.
Det vedtoges tillige at afholde juletræ sammen med
husmandsforeningen for børnene. Dagen bestemmes senere
efter forhandling med husmandsforeningen. Det bemærkes,
angaaende den overfor nævnte andragende, til sogneraadet om
vejen at den havde tilslutning fra saa godt som hele V.Hornum
sogns beboere, ved deres underskrift.
Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening afholdt møde d.19
januar 1945. Der forelaa en skrivelse fra Aalborg amtsraad,
hvori det meddeles, at amtet vilde afholde udgifterne ved
regulering af vejbanen gennem V.Hornum by, samt forsyne
nuværende strækning med kantsten, paa betingelse af, at
lodsejerne paatog sig bekostningen af fortovene paa nævnte
strækning, tilbudet antoges.
Bestyrelsen vedtog, at afholde en tombola d 11 og 12 februar
1945.

Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening var samlet til møde
fredag d 16 februar 1945. Tombolaen som var ansat til den 11
og 12 februar, blev af forskjillige forhold, ikke afholdt, derfor det
vedtoges at afholde den 25 februar, hvortil de forskillige
tilladelser forelaa.
Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening var samlet til møde d.
21 marts 1945. Der førtes en forhandling angaaende at faa en
læge til byen. Det vedtoges, at formanden skulde forsøge, at
komme i forbindelse med en læge der eventuelt kunde tænke, at
bosætte sig i byen. Angaaende bolig til lægen, drøftede man køb
af Jens Melling eller Christian Grøns ejendom. Det vedtoges paa
mødet at afholde den aarlige generalforsamling i den første
halvdel af maj maaned, med følgende dagsorden.
1. Valg af formand 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 3.
Forslag til udvidelse af bestyrelsen 4. Fastsættelse af kontigent
5. Eventuelt.
Bestyrelsen for V.Hornum borgerforening afholdt
bestyrelsesmøde tirsdag d 15 maj 1945. Der var fremsendt flere
forespørgsler fra flere læger, som kunde tænke sig at nedsætte
sig som læge i V.Hornum. Bestyrelsen vedtog at forsøge at faa en
bolig til lægen, idet man vilde henvende sig til sogneraadet om
at yde et tilskud paa 5000 kr og samtidig skulde restbeløbet
tegnes som aktier, som det vilde komme til mangler efter laanet,
som skulde optages.
Det vedtoges at afholde generalforsamling i første halvdel i juni
maaned med følgende dagsorden beretning og regnskab. Valg
af bestyrelse og revisor. Forslag om at nedsætte et udvalg til at
forestaa det selskabelige indenfor foreningen.

Onsdag den 25 juli afholdt V.Hornum borgerforening
generalforsamling. Beretning og regnskab godkendes, derefter
foretoges valg af bestyrelse som formand genvalgtes Sommer,
og i stedet for Kathrine Andersen og Kr. Haugaard valgtes
uddeler Thomsen og Fru H.P.Nielsen ,som revisor valgtes Aksel
Johansen. Medlemskontingentet fastsættes uforandret. Det
vedtoges at nedsætte et udvalg paa to medlemmer der i
forbindelse med bestyrelsen skal tilrettelægge underholdning
for det kommende aar, til dette udvalg valgets, Kathrine
Andersen, og Mette Haugaard samt næstformanden.
Kr. Haugaard Katrine Andersen Nora Melling
J. Nygaard G. Sommer
Tirsdag d 16 oktober 1945 afholdtes bestyrelsesmøde. De
forskellige valg foretoges. Til kasser genvalgtes Nora Melling til
sekretær og næstformand valgtes maler Nygaard. Formanden
har indhentet tilbud paa installationen af gadebelysning, fra A.
Hansen Aars Tilbudet var 1644,65 ( for en 1 km lang belysning).
Det blev vedtaget at acceptere tilbudet.
Det vedtoges at afholde klubaften i vinterhalvaaret. Til at lede
underholdningen blev bestyrelsen enige om at skiftevis sammen
med de to der blev valgt paa generalforsamlingen. Det vedtoges
endvidere at indkalde til et møde for at faa oprettet en
sygeplejerforening.
Det blev bestemt at afholde en fest paa kafeen naar
gadebelysningen skal indvies.
Onsdag d.30 januar afholdtes paa Ørndrup bestyrelsesmøde
sammen med gymnastikforeningen og idrætsforeningen
bestyrelser. Formaalet var at søge at faa oprettet en sognegaard

her i V.Hornum. Til at foretage videre i sagen nedsættes et
udvalg der kom til at bestaa af formændene for de tre
foreninger. Grønning Sommer. Jens Kragh og Ruth Skov Bech
Onsdag d. 4 juni 46 afholdtes ordinær generalforsamling.
Beretning og regnskab godkendtes. Derefter foretoges valg af
bestyrelse som formand valgtes maler Nygaard i stedet for
Grønning Sommer der nægtede at modtage genvalg. Og i stedet
for Nora Melling og maler Nygaard valgtes Jens Melling og Aksel
Johansen, som supleanter lærer Søgaard og Chr Jocumsen.
Festudvalget genvalgtes revisor Karl Andersen og Nora Melling.
Generalforsamlingen sluttede med fælles kaffebord.
Lørdag d. 15 juni afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens Melling.
Jenny Nielsen og uddeler Thomsen var fraværende. Til
næstformand valgtes Aksel Johansen og til kasser Jens Melling
formanden valgtes til sekretær. Det blev vedtaget at indhente
tilbud paa forlængelse af gadebelysning, saaledes at der bliver
opstillet to lamper mere, en ved posthuset og en syd for
centralen. Det vedtoges ogsaa at afholde en fest paa kafeen med
oplæsning og fælles kaffebord lørdag d. 22 juni. Der drøftedes
ogsaa om der var mulighed for at arrangere en udflugt for
borgerforeningen men det besluttedes først at undersøge om der
kunde blive tilstrækkelig tilslutning.
Tirsdag d.2 juli afholdtes bestyrelsesmøde hos maler Nygaard.
Uddeler Thomsen var fraværende. Det vedtoges at rette
henvendelse til sogneraadet om at faa de nybyggede ejendomme
der var blevet tilkoblet kloakledningen med til at betale afgift i
forhold til de øvrige og at sogneraadet vilde foranledige valgt en

kyndig mand der skulde godkende enhver fremtidig tilkobling til
kloakledningen.
Det var meningen at borgerforeningen vilde arrangere en
udflugt for de ældre her i sognet, men da det var blevet oplyst at
menighedsraadet agtede at arrangere en saadan for alle
kommunens ældre vilde borgerforeningen ikke foretage sig
videre i sagen.
Fredag d. 27 september 4. Afholdtes bestyrelsesmøde hos
Skomager H.P.Nielsen, alle var mødt.
Det blev vedtaget at afholde klubaften i vinterhalvaaret, første
gang d. 23 oktober, hvor man sammen med deltagerne kunde
drøfte og tilrettelægge underholdningen.
Endvidere blev der ogsaa talt om at afholde andespil, basar og
en pakkefest men man mente at det var for tidligt paa
nuværende tidspunkt at træffe endelig bestemmelse herom.
Mandag d 11 November afholdtes bestyrelsemøde hos Aksel
Johansen hvor der vedtages sammen med husmandsforeningen
at afholde en pakkefest til fordel for børnenes juletræ som blev
fastsat til 4 juledag. Til at lede børnene blev man enige om at
rette en henvendelse til lære Kragelund Støttrup. Desuden blev
det bestemt at der skulde rettes henvendelse til sogneraadet for
at byen kunde faa anvist en plads til affald.
Mandag d. 10 Februar 1946 afholdtes bestyrelsesmøde i
brugsforeningen. Det blev vedtaget at afholde fastelavnsfest for
børnene paa kaffeen fastelavnsmandag om eftermiddagen.
Ligeledes blev det bestemt at afholde kurveflet samme dags
aften, for foreningen medlemmer. Festudvalget var til stede ved

mødet for sammen med bestyrelsen at drøfte hvorledes de to
fester skulde arrangeres
Onsdag d 26 Marts afholdtes der bestyrelsesmøde hos Jens
Melling for at tage endelig bestemmelse om foreningen skulde
lade afholde et foredrag hvortil alle skulde have adgang, man
enedes om i stedet for dette at faa en taler til at underholde i
klubben paa afslutningsaften, saafremt dette kunde lade sig
gøre.
Der blev ogsaa talt om at faa afholdt en basar nu i foraaret,
inden der skulde foretages videre i sagen var man enige om først
at faa oplyst om tilladelse til saadan kunde gives.
Generalforsamling afholdtes paa kafeen onsdag d. 28 Maj 47.
Beretning og regnskabet godkendtes som formand genvalgtes
Maler Nygaard og i stedet for uddeler Thomsen og Jenny Nielsen
valgtes:
Barber Jensen og J.P.Nielsen da ingen af overnævnte ønskede at
modtage genvalg.
Som revisor genvalgtes Karl Flak og nyvalgtes Aksel Christensen.
Medlemsbidraget ansattes uforandret. Da valg af festudvalg ved
en forglemmelse ikke var kommet paa dagsordenen, er dette
uforandret: Kathrine Andersen. Mette Haugaard. Og
næstformanden.
Under Evt. drøftedes bland andet udflugten der blev bestemt at
skulde foregaa til mos skov. Generalforsamlingen der var besøgt
af 27 medlemmer sluttede med fælles kaffebord.
Jens Melling
H.P.Nielsen A.
Johansen J. Nygaard

Mandag d. 11 juni afholdtes bestyrelsesmøde hos skomager P.
Nielsen, barberen var fraværende
Udflugten blev bestemt til søndag d, 22 juni saafremt det kan
arangseres. Barberen valgtes til sekretær.
Der blev afholdt bestyrelsesmøden hos A Johansen. Jens Melling
Baber jensen og maler Nygaard. Hvor bl. a følgende ting blev
behandlet
Tomblaen, som afholdtes 27-28-29 november. Klubafterne, der
blev afholdt som sædvanlig.
Kurvefest, til fordel for børnenes juletræ. Juletræet, der afholdes
6 juledag. Foredrag m. film ved forstander Bidstrup.
Ansøgning til postvæsnet om aftenomdeling.
Ansøgning til sogneraadet om tilskud til gadebelysning
udvidelse af gadebelysningen
Ansøgning om losseplads.
Henstilling tilsogneraadet ang Krogstrupvejen
Tirsdag d. 4 maj 48 afholdtes bestyrelsesmøde hos H.P.Nielsen.
Det vedtages at afholde generalforsamling d. 25 maj.
I anledning af foreningens 10 aars jubilæum vedtages det at faa
en oplæser til at underholde ved kaffebordet.
Til generalforsamlingen vedtages følgende dagsorden. 1.
Beretning og regnskab. 2. Valg af formand. 3. Valg af to
bestyrelsesmedlemmer ( Jens Melling og Aksel Johansen afgaar)
4. fastsættelse af kontigent 5. valg af en revisor. 6. Eventuelt
Vester Hornum borgerforening afholdt ordinær
generalforsamling paa kafeen tirsdag d. 25 maj 1948.
Formanden gav i anledning af 10 aars dagen for foreningens

stiftelse en kort oversigt over foreningens arbejde i de følgende
aar, og mindedes herunder de medlemmer der har forladt byen
og egnen her, mindedes ogsaa de medlemmer der var afgaaet
ved døden og udtalte et ære være deres minde.
Efter at havde paapeget de resultater borgerforeningen har
opnaaet siden starten bl. andet gadebelysningen,
kloakeringsforholdene, aftenpostens omdeling, bibliotek og m.m
gik formanden over til den egentlige beretning for sidste aar
herunder oplæstes en ansøgning til sogneraadet om tilskud til
gadelysenes forlængelse saa der kom lys i vejsvinget ved skolen
og ved biblioteket, hvilket ikke kunde bevilliges fra sogneraadet
side, formanden endte sin beret med at udtale ønsket om at
borgerforeningen med tiden maatte se at faa en repræsentant
valgt ind i sogneraadet for at faa sine interresser varetaget der.
Efter forskellige bemærkninger vedtoges beretningen
enstemmigt.
Regnskabet blev oplæst af kasseren Jens Melling og blev
enstemmigt godkendt, kontingentet blev fastsat uforandret til 4
kr. Under eventuelt blev der fra lægeforeningens side rettet en
henvendelse til borgerforeningen om tilskud men der blev ikke
taget stilling til nævnte henvendelse der blev heller ikke klarlagt
hvor stort et beløb det drejede sig om. Der var ogsaa tale om at
afholde grundlovsfest men da det erfaredes at menighedsraadet
allerede havde planlagt en saadan besluttedes der ikke at
afholde nogen. Alle valg var genvalg generalforsamlingen
sluttede med fælles kaffebord og oplæsningen af lærer Møller
Munksjørup, en revy fra foreningens første aar blev oplæst af
lærer Søgaard og med nogle sange sluttede
generalforsamlingen kl. 24, der var besøgt af ca. 35 medlemmer
J. Nygaard
A. Johansen
H.P.Nielsen
Jens Melling

Fortsættelse følger……………………….

Morten Rask Hansen.

