
Referat af generalforsamlingen 2022 

24 Timer i Hjallerup 

Søndag d. 13. marts 2022 kl. 11.00 

Dagsordenspunkt Referat 
1. Valg af dirigent og 

referent 
Jan Koch blev valgt som dirigent 
Mette Olesen blev valgt som referent 

2. Forelæggelse af 
formandens beretning 

Johnni lagde ud med at fortælle at de til shelters området er blevet givet bænke fra 
dem som har leveret shelternes, de blev leveret i sommers.  
 
Tina som er instruktør på linedance havde et arrangement på Julemærkehjemmet i 
Hobro i forbindelse med de havde emneuge om cowboyer. 
 
I juli var formand Johnni med i en podcast om sit svømmeeventyr fra 2020. Det var en 
som skulle fra Gedser til Skagen som lavede dette. 
 
I august/september fik vi afholdt Teglværkssøerne open Water samt Tour de Egholm 
og det Flydende kagebord i Hals. Vi deltog som forening med flere svømmere i 
Limfjordskrydseren og Christiansborg rundt. 
 
Den 12. august så strikkeklubben dagens lys, de strikker hver torsdag på Hjallerup 
skole. 
 
Efter Formand Johnni kom hjem fra sin svømmetur Vendsyssel rundt har han været 
mange steder for at fortælle som sit eventyr. Bla. For Dansk svømmeunion, 
Nordjyllands Garderforening, Dronninglund sognegård, livredderskolen på Djursland, 
TSO Logen i Aalborg, Lions Club i Aars, AOF Brønderslev og Asaa samt Saltum 
pensionistforening og Rotary Hjallerup. 
 
Den 10. oktober kom endnu en afdeling til under vores forening. Denne gang er det 
svømning for voksne som finder sted hver søndag fra kl. 8.00 – 10.00. 
 
Den 1. nov. var formanden inviteret til København for at deltage i afsløringen af årets 
julemærke, han havde også fået fornøjelsen af at skulle snakke med Hende Kongelig 
højhed Kronprinsesse Mary i 5 min. Her fik han anledning til at fortælle om vores 
forening og han sluttede af med at invitere hende med til at svømme Fyn rundt i 
sommeren 2022. 
 
Vi har i det sidste års tid solgt ud af vores bade/svømmetøj, vi har en reol i 
Kræmmerhuset i Hals og en webshop på vores hjemmeside som Tommy og Heidi 
styrer. Dette har givet en del til os. 
 
I november har Mette O. og Mette P. været afsted med alt strikketøjet, til 
loppemarked i Flauenskjold hallen og Julemarked i Klokkerholm hallen.  
 
Den 5. dec. blev der afholdt julemærkemarch på hjemmet i Hobro der var Mette P. 
afsted med strikketøjet endnu engang og det vil blive til en fast tradition at vi viser os 
der. 
Samme dag afholdt vi i Hjallerup julegåtur med få deltagere, vejret var ikke det bedste 
der var både sne og is. Men en god dag. 
 
Dronninglund Kunstcenter havde inviteret Formanden og Mette til fernisering af årets 
juleudstilling. Det var julemærkerne som var i centrum. Lene Gamrath fra 
Julemærkehjemmet i Hobro holdt et lille indlæg og nævnte 24 timer i Hjallerup som 
deres store støtte. Johnni var senere på måneden nede og fortælle om selve 



foreningen og om hvordan vi har samlet så mange penge ind til Julemærkehjemmet. 
Kunstcenteret valgte også at støtte vores projekt da de for hver indgangsbillet der 
blev solgt på juleudstillingen doneret 10 kroner heraf, det blev til en del. 
 
Som traditionen tro var Formanden inviteret til julefest på Nørlund slot sammen med 
alle børnene. Her havde vi gaver med fra strikkeklubben til at personalet på 
Julemærkehjemmet. Til børnene havde vi sponseret Julemanden. 
 
Som noget nyt blev vi inviteret på Bakken i Hjallerup ved Hjallerup smede og 
maskinservice. De ønskede vi kom med vores strikketøj og det var en skøn uge som 
endte med at vi også var en stor del at fyrværkerisalget. Vi blev også inviteret til 2022 
salget. 
 
Årets sidste svømmetur var d. 31. december kl. 12.00 her blev vandet målt til 2,4 
grader en smule koldt. Vi sluttede af med kransekage og bobler på land. 
 
Den 19. januar havde vi booket Stig Rossen til en koncert i Dronninglund Slotskirke. Vi 
havde solgt 400 billetter og det var en fantastisk aften. Julemærkehjemmet deltog 
med deres kor, det var en fantastisk oplevelse både for dem og ikke mindst Stig. 
 
24 timers weekenden kunne ikke afholdes som i 2020. Vi valgte at selvom Mette 
havde åbnet landet op ikke at gennemfører som tidligere. Vi valgte ikke at aflyse men 
tænke andre veje. Vi havde samarbejde med Keep Fit i Hjallerup, Line danser i 
Støvring med vores 3 faste instruktører, Bridge med Hjallerup Bridge Klub og De 
grønne spejdere i Hjallerup. På Bakken i Hjallerup havde vi lånt lokaler til afholdelse af 
2 koncerter. 1 med Henrik Mølbjerg og 1 med Lune Carlsen og bandet back on track. 
Der var mad og vin i samarbejde med Ny standart og Vin magi. Vi udnyttede 
selvfølgelig også vores svømmetid søndag morgen. Her kom der svømmere som til 
sammen svømmede 31 km. på de 2 timer. 
 
I februar blev saunaen indviet på Julemærkehjemmet det var med deltagelse af 
formanden.  Denne vil i samarbejde med vildmarksbadene giver mange gode timer 
snakke og hygge med alle hjemmets mange børn. Vi havde selvfølgelig også en gave 
med til Poul som er pædagog på hjemmet. Han var med til at bygge saunaen færdig 
og elsker det nye område. Gaven bestod i et GUS kursus for 6 pædagoger så de kan 
give børnene den bedste oplevelse i saunaen. 
     
 

3. Fremlæggelse af 
revideret regnskab 

Jan Koch fremlægger regnskabet. Og fortæller at man virkelig kan se at covid19 har 
påvirket foreningen. Men også at foreningen har måtte tænke nye veje med 
afholdelse af koncerter. 
 
Vi har fået halveret vores indtægter i den forgangene år på grund af covid19. 
 
BDO og foreningens revisorer har revideret regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt.  

4. Indlæg ved Lene 
Gamrath 

Lene er viceforstander på Julemærkehjemmet. Hun fortæller at de har rigtig mange 
børn som mistrives især pga. covid19. Hun fortæller også at de gør et meget stort 
arbejde med børnene, det kan man høre når børnene skal fortælle med deres egne 
ord hvad de har lært og hvordan de har det efter 10 ugers ophold hos dem. 
Hun fortæller også at børnene normalt er på hjemmet i 3 weekender ud af deres 
ophold. Dette er de ikke mere pga. covid19 men til gengæld har de valgt at styrke 
forældresamarbejdet. Det har 24 timer også bidraget til ved bl.a. den ekstra 
arbejdsstation i køkkenet og den skønne terrasse og bænkesættene. Så nu er det 
plads til de kan lærer sammen og hygge sig. 



Lene roser det meget store arbejde som både bestyrelsen og ikke mindst jeres 
medlemmer gør for os. Hun takker for de mange fine ting som de modtager fra 
foreningen. 

5. Fastsættelse af 
kontingent 

Bestyrelsen ønsker ikke at hæve det så det bliver på de 50 kr. 

6. Indkomne forslag Der er ikke kommet noget ind. 

7. Valg af: 
- 
Bestyrelsesmedlemmer 
- Revisor 

Mette Pedersen er valgt for 2 år til bestyrelsen (genvalg). 
 
Mette Martinsen er valgt som revisor for 1 år (genvalg). 
Jørgen Bertelsen er valgt som revisor for 1 år (genvalg). 

8. Eventuelt Johnni fortalte at der ud over svømmeturen Fyn rundt vil komme nogle flere 
koncerter i det kommende år, samt andre events. 

 

Referat af Mette Olesen. 


