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 Asaa den 21. april 2022 

Bestyrelsens orientering om det forløbne år v/Villy Mortensen, formand. 

Dette er fonden Jernstøberiet, Asaa – Vores Kulturfabriks andet orienteringsmøde – det første, 

sidste år, var via Teams, så i år er første gang bestyrelsen afholder et egentligt live 

Orienteringsmøde for alle interesserede. 

Tak til jer som er mødt op her i vores lidt rå og uopvarmede lokaler. Jeg vil på vegne af bestyrelsen 

fortælle jer om de mest interessante begivenheder i 2021.  

Selv om det måske ikke ser ud af så meget, det der er sket hen over året, har der faktisk været nok 

at se til for Bestyrelsen og vi synes da også selv, at vi har taget nogle meget vigtige skridt i den 

rigtige retning.  

Vi skal alle være klar over, at dette projekt ikke realiseres på et år eller 5 – Vi ved, at vi har en unik 

og bevaringsværdig og meget spændende bygning. Vi har en fantastisk historie at fortælle om den 

unge Gregers Christian Larsen, som kom til Asaa i 1882 og startede det hele ved at slå sig ned som 

smed i byen, og med flid og dygtighed og sine efterkommere, førte virksomheden frem til den 

største arbejdsplads i daværende Dronninglund kommune og med eksport af motorer og kværne i 

titusindvis til hele verden. En virksomhed der prægede hele egnen i mere end 100 år, og som nu er 

ved at blive omdannet fra industri til en ”Kulturfabrik”. Vi har en fantastisk placering mellem 

midtbyen og havnen. At dette projekt kan blive et meget stort aktiv for Asaa og Østvendsyssel, kan 

vi takke alle vores mere end 350 Folkeaktionærer for – og der er stadig plads til flere.  

Hvad er der så sket i 2021? 

Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder og I har faktisk kunnet læse om vores aktiviteter i bladet 

Østkysten, som udkommer 4 gange om året, men her er overskrifterne for vores aktiviteter: 

• Vedtægtsændring fra Kulturhus til Kulturfabrik 

• Oprensning af forurenet jord 118.000 kr. blev ca. 20.000 kr. billigere end forventet. Nu 
godkendt af Brønderslev Kommune 

 

• Vand/kloak installeret 

• Toiletvogn stillet til rådighed af Kurt Nielsen 

• Nye strømtavler og stikkontakter etableret med frivillig arbejdskraft (aut. El-
installatør) og sponserede materialer.  

• Torsdagsholdet har malet, kalket og gjort rent, lavet porte og nedløbsrør mm. Og i 

forbindelse med byforskønnelsesdagen rep. og kalkede Bjarne Mikkelsen og Palle 

Bentsen med deres crew vægge udvendigt og indvendigt. 
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• Simpel Sommerudstilling med lidt historik 

• Modtaget flere mindre effekter og billeder – der er plads til flere. 

• Agersted Friskole på besøg + Hos Svends traktor/motorsamling 

• Foreningernes dag  

• Julemarked 

• Fri Dans for kvinder 

• Fredagsbar 

• Logokonkurrence 

• Præsentationsmateriale til Kulturudvalget – Destination Nord – mfl. 

• Vi huser indtil videre Gerå Engvejs Borde/stole – til gengæld kan vi bruge dem. 

• Formandskabet og Fondsansøgningsudvalget, hvor Knud Christensen også er med, har 

deltaget i forskellige møder med komiteen for god fondsledelse og forskellige LAG-

møder  

• Ansøgninger om anlægsmidler: 

• Brønderslev kommune 500.000 kr. (840.000) med i budget 2022- afventer resultat i 

maj 2022. 

• Bolig & Planstyrelsen områder med landvindmøller 727.000 til nyt gulv– ingen 

bevilling. 

• Landsbyrådet Brønderslev kommune 50.000 kr. til højbede – ingen bevilling 

• Lag-Nord 400.000 til tagrenovering - bevilling 275.000 kr. 

• Goon konkurrence – ingen afkast nr. 6 i regionen. 22 på landsplan og mange gode 
input fra mange interesserede. 
 

• Forsikringsselskabet Vendsyssel 15.000 kr. tilskud til vand/Kloak 

• Med i Områdefornyelsesprogrammet afsat 300.000 kr. til etablering af offentlig 

bylomme øst for Jernstøberiet mod Havnegade. 

 

Vi har i vores ledelsesberetning i vores Årsrapport beskrevet vores strategi mht. det videre arbejde 
med økonomien i de fremtidige ansøgninger, herunder også ansøgninger til de store 
landsdækkende fonde, så det fremgår af Årsrapporten fra 2021, som vi kommer tilbage til. 

 

Vi beklager overfor naboerne, at vi har været årsag til sandflugt og øvrig ulempe i forbindelse med 
oprensning af den forurenede jord og i forbindelse med etablering af kloak og vand. 
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Vi havde egentlig planlagt en stiftelsesfest i september, men vi valgte at aflyse da der stadig var 
coronaproblemer – samme gjorde sig gældende med en planlagt Påskeudstilling i 2021.  
 
Vi har en opgave vedr. ajourføring af vores hjemmeside den opgave ligger hos undertegnede, som 
via Niels Mortensen skal få det på plads. 
 
Fritids- og Kulturudvalget besøgte os den 3. juni og det var et rigtig godt besøg og gav 
udvalgsmedlemmerne et vigtigt indblik i vores projekt. Selvom ikke alle blev genvalgt, blev der 
alligevel i den ”gamle” periode vedtaget, at vi er med i 2022 budgettet, så vi venter spændt på 
udfaldet af vores ansøgning som er på 840.000 kr. 
 
Den 1. april afholdt Bestyrelsen Årsregnskabsmøde og Årsrapporten 2021 blev godkendt og 
Bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genudpeget med undtagelse af Claus Olsen, som 
ønskede at udtræde af bestyrelsen – så bestyrelsen består nu af 8 medlemmer: 
 

• Villy Mortensen - formand 

• Mette Thoft Mikkelsen - næstformand 

• Hanne Louise Søndergaard - sekretær 
• Thomas Østergaard Pedersen - kasserer 
• Hans Christian Holst 
• Kurt Nielsen 

• Michael Larsen 

• Ulrik Lunden 
 

Tak til rådgivere, samarbejdspartnere og alle bestyrelsesmedlemmer 
Til slut skal der lyde en stor tak for godt samarbejde til alle interesserede i Jernstøberiet – Vores 
Kulturfabrik, herunder specielt: 
Torsdagsholdet og Bjarne Mikkelsens crew 
Niels Mortensen for web-master-rollen 
Christian Brasholt Larsen og Morten Bøss fra BDO Revison, Aalborg 
Maria Grøn fra Dansk Bygnings Screening, Sæby 
Kim Bæk, Arki Nord 
Brønderslev kommunes tekniske forvaltning og vores lokale politikere for stor og uundværlig 
opbakning. 
 
Der skal også lyde en tak til den øvrige bestyrelse for rigtig godt samarbejde og til Claus, som nu er 
aftrådt. - jeg er glad for jeres aldrig svigtende opbakning og jeres kompetencer på hver jeres 
områder. Jeg ved, at I er klar til at give den endnu en skalle for fællesskabet omkring Jernstøberiet, 
Asaa – Vores Kulturfabrik. Vi vil alle gøre vores for at bevare og udvikle stedet og Asaa, sammen 
med alle, som byder sig til, for at holde Asaa-fanen højt, også på det kulturelle landkort. 
 
Villy Mortensen - formand 

 
 


