
Referat af generalforsamlingen 2022 
24 Timer i Hjallerup 
 
Søndag d.12 marts 2023 kl. 10:30 

Dagsordenspunkter Referat 

1. Valg af dirigent 
og referent.  

Jan Koch blev valgt som dirigent. 
Lea Konnerup Balzer blev valgt som referent.  

2. Forelæggelse af 
formandens 
beretning.  

- Begyndte 9/4 med regionsmesterskabene. 6 mand 
i vandet. Får 20 kr. for guld, 15 for sølv osv.  

- I påsken monterede Johnni og Daniel bruser nede 
ved vilmarksbadene. + nye sten og gaver til 
julemærkehjemmet 

- Ny personale stue til de ansatte på 
julemærkehjemmet.  

- Danmark svøm ud d. 8/5-22.  
- Vagter på Hjallerup marked 2022.  
- Gammel elevdag 10/6-22. Solgte nisser osv. på 

dagen.  
- 11/6-22 telte hejses til Hjørring dyrskue + 

Nedtagning igen d 25/6-22 
- Oprydning ved halbal i Klokkerholm d.11/6-22 
- 26/6-22 Limfjordskrydseren.  
- Strikkeklubben rejser rundt, i Aså, Brønderslev. 

Osv. 
- Opsætning af telt til bibel camp 16/7-22 + telt 

nedtages d 11/8 
- Telgværkssøen event med Nicolai Kirk.  
- Sommerfest i Grindsted d.20/8-22 (strikkeklub) 
- Tour de Egholm. Pokal gives ud til den der har 

”kæmpet” hårdest.  
- Cykelløb d 24/8-22 - her gives 16 helt nye cykler til 

Julemærkehjemmet. Vodskov cykler hjalp til. 
- Christiansborg rundt 2022 by Night. (ikke alle 

svømmede da der var noget skrammel i vandet). 
-  Det flydende kagebord 18/9-22 + kaffe og kage i 

vandet.  
- Saunagus kursus til pædagogerne på 

julemærkehjem. 



- Strikkeklubben, ca.10 personer der er der hver 
torsdag på Hjallerup skole.  

- Svømning fra 8-10 hver søndag  
- Salg af badetøj og svømmefødder + givet rimelig 

fornuftigt overskud. (aktion)  
- Foredrag hos projekt puttetæpper d 10/9-22 + 

støtter også med ”ting og sager”. Rigtig godt 
sammenarbejde. 

- D 21/9- 22 ude og holde foredrag for 
Dronninglund seniorer omkring Vendsyssel rundt.  

- Danmark svøm langt 9/10-22 
- Besøg af veritas Logen d 14/10-22 for at fortælle 

at Johnni har fået deres pris. Statuetten og en slat 
penge. Johnni har fået den på baggrund af at 
samle penge og give til andre.  

- I Randers garder forening d 26/10 for at holde 
foredrag. 

- Afsløring af Julemærket d. 31/10-22 i København. 
Dronningen deltog også i eventet.  

- Julestuen i Gårdbutikken Ny Hellested. Mette med 
strikketøjet, og julemærker fra 
julemærkehjemmet. 5 kr. pr pose småkager 
doneret der blev solgt fra Ny Hellested.  

- Oprydning i Vendelbohallen - oprydning efter 
julefrokost 19/11-22 

- ”Veritasprisen 2022” d.21/11-22. Normalt får man 
kun 10.000 - men Johnni fik 25.000 kr som skal 
videre til julemærkehjemmet. Statuetten får 
Johnni til ejendom  

- Hos LIUF-LØB for at fortælle om hvordan vi samler 
penge ind. D.25/11-22.  

- Julemarked i Klokkerholm d.26/11-22.  
- Himmerlands Garderforening. Johnni skulle give 

hæderstegn til alle de andre garder.  
- Julegåtur d.4/12-22. Sammenarbejde med 

Dronninglund kunstcenter. Varm cola og slikposer 
med tænder og øjne til børnene. + forlængelse, så 
der kommer endnu en julegåtur. 



- Julemærkemarch d.4/12-22. Koret fik trøjer de 
havde ønsket sig. Johnni overraskede med dem, 
midt på scenen.  

- Julemarked d. 10/12-22 I Grindsted hallen (Mette 
var afsted med strikketøjet)  

- Oprydning i Flauenskjold hallen. (genvalg, så 
afsted næste år igen) 

- Aflevering af julegaver til de ansatte på 
julemærkehjemmet.  

- Jul på bakken - salg af fyrværkeri og strik. 
- Nytårskur 100x100 - test af det nye tællesystem. 
- Årets sidste svømmetur d.31/12. 30 mand der 

hyggede sig med bobler og kransekage.  
- Kopper og kaffe fra DGI, til ”hygge på kanten”.  
- Julemærkehjemmets ønske om en ny stue. 

”Skovens” stue blev totalt renoveret. (24timer 
dækkede alle udgifter) 

- ”24 Timer i Hjallerup”. Patch 
Work(puttedamerne)- damer syede i 24 timer. Par 
stykker prøvede at gå 100 km (en kom i mål, en 
anden kom op på 95 km) Keep fit holdte hold hos 
hende selv og donerede alle pengene til os. 
Udvidelse med en hal mere til næste år.  
Kirken deltog også - midnatsgudstjenesten var 
kæmpe højdepunktet. + morgensang kl 8 dagen 
efter.  
Party Nordic spillede igennem alle 24 timer.  
Strikkeklubben deltog også. Sofaer lånt af 
Danmission i Hjallerup 
De grønne spejder i Hjallerup hjalp til med 
vildmarkskarene. Spær fabrikken donerede 
brænde. 
200 inde og spille banko. 

3. Fremlæggelse af 
revideret 
regnskab.  

Jan Koch fremlægger regnskabet.  
Fortæller at ”indtægter andre arrangementer og 
aktiviteter” og ”øvrige indtægter” er steget en hel del 
siden 2021. Med næsten 100.000. 
BDO og foreningens bilags kontrollanter har revideret 
regnskabet. 



Vagt tjenesterne giver rigtig godt.  
Strikkeklubben giver også rigtig godt. Fordobling fra året 
før.  
Salg af badetøj er fremskaffet indtægter på 15.000 kr. 
 
Ingen spørgsmål. 
Regnskabet er blevet godkendt.  

4. Fastsættelse af 
kontingent 

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

5. Indkommende 
forslag 

Ingen kommentarer. 

6. Valg af  
Bestyrelsesmedlemmer 

- Bilags 
kontrollanter 

Tommy og Johnni (genvalg) 
 
Mette og Jørgen (genvalg) 

7. Lise giver et par 
ord 

Hun fortæller at 24 timer er en forening der er helt 
unikke.  
Vi er med til at drysse stjernestøv ud over børnene og 
giver dem glæde.  
Alle de ekstra ting vi giver, slår benene væk under alle 
dem der kommer.  
Bussen er de utroligt glade for - bruges næsten hver dag.  
Alle ansatte er i fuld gang med uddannelser - faglig for at 
dygtiggøre sig. 
Stor drøm om opfyldningsarbejde (følges i 10 uger mere) 
- med ud i skolerne. Børnene bliver ikke sluppet helt, 
men får hjælp også efter endt ophold) 
Alle børn mens de går på Julemærkehjem hører omkring 
24 timer i Hjallerup. Alle børn kender både Johnni og 
foreningen.  
 

8. Eventuelt Ingenting.  

 
 
 
 


