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Nibe Grundejerforening 100 år
”Om hundrede år er alting glemt” skrev Knut Hamsun i ”Det vilde kor” –
det passer nu ikke helt.
Nibe Grundejerforening blev stiftet 15.oktober 1913 og i dag er den nok mere levende og
kendt, end man havde forventet for 100 år siden.
I mellemtiden er der sket meget i Nibe og Danmark. Vi har bl.a. oplevet 2 verdenskrige,
stiftelsen af NATO, afslutningen på den Kolde krig, et årtusindeskifte og 2
kommunesammenlægninger først med Vokslev og derpå med Aalborg.
Grundejerforeningens stiftere udtrykte i Aalborg Tidende, at ”En grundejerforening bør man
altid have” og deri er den nuværende bestyrelse helt enig.
Vi kan ikke, uden at stå sammen i forening, gøre os forhåbning om, at kunne få noget
indflydelse i en så stor kommune, som Aalborg ift. vores behov og ønsker i Nibe.
I disse år er vi derfor involveret i, at udvikle byen både med hensyn til forretningsliv,
gågade, stilleveje, stier, torve og pladser, så Nibe forbliver en dejlig by at leve i og gæste
som turist.
Men sandelig da også i at få fibernettet lagt ud til alle de medlemmer, der ønsker det, således
at vi kommer med på informationsmotorvejen.
Foreningen går forrest og har nu lavet egen hjemmeside – brug derfor fremover
www.nibegrundejerforening.dk flittigt. Her vil nyheder og tiltag fremover løbende komme
medlemmerne til gavn.
Medlem af Grundejerforeningen, Jan Dalsgaard har velvilligt stillet tid og viden til rådighed
og skrevet dette hæfte om Foreningens første 100 år. Tak til Jan for den store indsats og god
fornøjelse til læserne med hæftet.
I håbet om at Nibe Grundejerforening vil vokse og gøre endnu mere gavn, ønsker jeg
foreningen tillykke med de første 100 år.
Kim Broberg
formand
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Nibe Grundejerforenings nuværende bestyrelse

Fra venstre.
Sekretær:

Jytte Broberg

Næstformand: Ole Svendsen
Formand

Kim Broberg
Mette Christiansen

Kasserer: Helge Hansen
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Formænd gennem 100 år
1913 - 1914.

G. Wibroe

1914 - 1934.

C. Schack

1934 - 1939.

Kofoed

1939 - 1977.

H. Algreen Ussing

1977 - 1979.

Tage Nielsen

1979 - 1980.

Henning Højgaard

1980 - 1996.

Peter Færch

1996 - 1998.

Henning Bager

1998 - 2004.

Orla Christiansen

2004 - 2011.

Astrid Skinnerup

2011 - 2001.

Kim Broberg

Nørregade set fra nuværende Toften mod Torvet
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Hvad skete der i 1913?
1. januar – Filmcensur indføres i England.
15. januar – Et nyt radiotårn i Nauen nær Berlin gør det muligt for første gang at
opnå trådløs forbindelse mellem Tyskland og USA.
3. februar – I Berlin i Tyskland blev det antroposofiske selskab grundlagt af Rudolf
Steiner .
1. April – Samlebåndet tages i brug af industrien.
1. April – Den første Ford Model T, ruller af samlebåndet.
29. maj – Igor Stravinskys ballet Le Sacre du Printemps uropføres i Paris
26. juli – Bramminge-ulykken
23. august – Statuen Den lille Havfrue opstilles på Langelinie i København
10. oktober – Gamboa-dæmningen i Panama sprænges, og fuldender Panamakanalen
så der nu er passage fra Stillehavet til Atlanterhavet. Den amerikanske præsident
Woodrow Wilson bringer de 40 tons eksplosiver til detonation ved fjernbetjening fra
Det Hvide Hus.
Koleraepidemi spreder sig over den meste af Centraleuropa
1. december – Kreta, som efter den 1. Balkankrig fik selvstyre fra Tyrkiet,
annekteres af Grækenland.
24. december – Ved et skibsforlis omkommer alle 7 mænd fra bygden Skarð,
Kunoy, på Færøerne – undtagen en 14-årig og en 70-årig. Bygden blev derefter
forladt af kvinderne.
Niels Bohr fremsatte sin atomteori.
S-R-flertal i Folketinget.
1 Lov om arbejderbeskyttelse.
De moderne danse (Tango m.m..) kommer hertil i oktober.
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Fra Aalborg Tidende.
Nibe, den 3. Oktober 1913.
En Grundejerforening. En saadan har byen hidtil savnet.
Der har vel i lange tider, mand og mand imellem, været talt om at faa stiftet en
forening; Men sagen er aldrig ført videre.
Nu synes det imidlertid at ville ske.
I aften afholdtes nemlig paa Højskolehotellet af en mindre kreds af grundejere
et møde, paa hvilket der var stemning for at faa dannet en forening, da denne paa
forskellig vis mentes at kunne fremme byens interesser.
Der nedsattes et udvalg paa 3 medlemmer, som paa grundlag af love for foreninger i
andre mindre byer skal udarbejde forslag til love for en forening her i byen, og
derefter sammenkalde til et møde af samtlige byens grundejere for om mulig at faa
en forening dannet.
Til medlemmer af udvalget valgtes.
Detaillist Chr. Christensen
Murer. P. Salling
Købmand. G. Wibroe

Købmand G. Wibroe
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Nibe, den 15 Oktober. 1913
I aften afholdtes paa Højskolehotellet et møde, hvortil indbydelse var udgaaet fra
det for en tid siden nedsatte udvalg til samtlige grundejere, henved 200.
Henved 50 havde givet møde og 35 af disse indtegnede sig som medlemmer i
foreningen.
Købmand G. Wibroe indledede med en meddelelse om grunden, hvorfor man
ønskede en forening oprettet, og oplæste et udkast til love. Dette blev
gennemgaaet og vedtaget med enkelte ændringer.
Foreningen skulde varetage grundejernes interesse og derfor have
opmærksomheden henvendt paa kommunale forhold som valg, skatteforhold og
lignende, som kunde have interesse for grundejerne.
Medlemmerne forpligtede sig til ikke at udleje, før de nye lejere havde fremlagt
kvittering for, at lejen var betalt til ejeren af den lejlighed, de fraflyttede.
Kontingentet sattes til 50 øre aarlig af medlemmer med ejendomme under 3000
kr’s brandforsikring, 1 kr. af ejendomme fra 3 – 5000 kr.
Bestyrelsen skal bestaa af 5 medlemmer valgte paa 2 aar.
Valgt blev.
Købmand. Wibroe
Murer Salling. Nørregade 5
Detaillist. Chr. Christensen
Karetmager. Jørgensen St.Tranegade 15
Avlsbruger. Sørensen Mellemgade 50
Suppleanter.
Urmager. C.Schack Skomagergade 18
Avlsbruger. Frederiksen.
Revisorer
Gartner. Christensen Ll.Algade 10
Købmand. Nielsen. Søndergade 2

1 krone i 1913 svarer til 58,34 nutidskroner
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1 marts 1914
Købmand Wibroe, er igaar afgaaet ved døden
Paa Wibroes initiativ blev for et aars tid siden stiftet en grundejerforening, hvis
formand han var.

Nibe, 1ste marts.1915
Nibe grundejerforening holdt i aftes generalforsamling.
Selskabet havde i indtægt 57 kroner, og i overskud 31 kroner. Den har 49
medlemmer.
Gartner Christensen henstillede til medlemmerne at være varsomme med udleje
til andensteds hjemmehørende , som kunne ventes at ville paaføre kommunen
forøgede udgifter.
Den i fjor valgte bestyrelse fungerer et aar til.

Nibe 24 februar 1916
Nibe grundejerforening holdt i aftes generalforsamlingRegnskabet udviste en samlet indtægt og udgift paa over
100 kroner, hvoraf det meste beror som kassebeholdning.
Medlemstallet er steget fra 49 til 63.
Til medlemmer af bestyrelsen valgtes Karetmager Anton Jørgensen og
Avlsbruger Jesper Sørensen. Revisorer genvalgtes.
Det vedtoges at bestyrelsen, hvis indkvartering fandt sted, skulle
henvende sig til indkvarteringskommisionen for at opnaa, at indvarteringen
ligesom den 31te januar skulle ske efter skøn.
( mon ellers ikke indkvarteringsbyrden fordeles mindst uretfærdigt, naar
skatteligningen lægges til grund ?. )

1 krone i 1915 svarer til 48,34 nutidskroner
1 krone i 1916 svarer til 41,02 i nutidskroner.

Læs om indkvartering og kommisionen på side 18
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Chr.Christensen Tøjhuset

Murermester Salling

Schacks forretning i Skomagergade
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Indkvartering er den forvaltnings virksomhed, der går ud paa at skaffe soldater
kvarter. Der har i denne henseende fra gammel tid påhvilet befolkningen visse
pligter. Således har det været en pligt for købstæderne at modtage tropper i
garnison (den såkaldte ordinære I.) og i den anledning at stille visse lokaliteter
til militærets rådighed.
Pligten gaar navnlig ud paa at skaffe kvarterer til under officerer og menige,
stald rum til heste, samt magasiner, sygehuse og vagt lokaler. Officers kvarterer
kan derimod ikke længere forlanges. For de nævnte præstationer har kommunen
ret til godtgørelse af Statskassen, for kvarterer og stald rum dog kun til delvis
godtgørelse, og den er m. h. t. opfyldelsen af sin pligt stillet således, at den
enten selv kan opføre kaserne etablissementer, stalde o.s.v. eller. tilvejebringe
de nødvendige lokaler hos befolkningen, være sig ved lejemål, eller ved
påligning in natura paa grundejerne. Sådan påligning kan dog kun finde sted. af
kvarterer og stald rum og kun mod en godtgørelse, men er i øvrigt ikke
afhængig af, at den pågældende råder over de nødvendige lokaler, idet han i
modsat fald må sørge for at anskaffe dem. Den årlige aflønnings sum, som
kommunen skulde udrede, tilvejebragtes oprindelig gennem en særlig paa byens
faste ejendomme hvilende indkvarterings skat,
I Modsætning til den oven omtalte ordinære I. taler man om ekstraordinær I.,
naar tropper indkvarteres under Kantonnement, Mobilisering eller andre
overordentlige troppe samlinger. Hoved loven herom er fra. 9. Maj 1806, iflg.
hvilken der mod en vis Godtgørelse, der i Tidens Løb oftere er forhøjet, kan
pålignes de ejere eller lejere, der råder over de fornødne lokaler, kvarterer in
natura med eller uden bespisning samt stald rum, hvor visse andre lokaler
(sygehuse, magasiner o. s. v.) kan fordres afgivet af kommunerne.

Indkvarteringskommission kaldes i de købstæder, der er belagt med ordinær
indkvartering, den offentlige myndighed, som afgør, hvilke nærmere fordringer
der i så henseende kan stilles til kommunen. 1 består nu af Borgmesteren
(byraadsformanden eller, hvor en kgl. borgmester findes, ) som formand, en
officer og to af byrådet valgte medlemmer. Hvad kommissionen ikke kan enes
om, forelægges Amtmanden og Regimentschefen og i sidste instans
vedkommende. Minister. Medens det, som anført, er kommissionen, der tager
bestemmelse om, hvilke indkvarterings præstationer der skal udredes af
kommunen, tilkommer det kommunalbestyrelsen at besørge de forlangte
genstande anskaffede. Fordelingen af den ekstraordinære indkvartering
foretages af den civile øvrighed i Forbindelse med vedkommende militære
befalingsmand.
1 verdenskrig 1914 – 1918 var i gang, så måske var nødvendig med indkvarteringer !.

18

29-3-1913
Skøde
Nibe og oplands bank sælger til avlsbruger Christian Frederiksen i Nibe den
af banken ifølge skøde af 9-4-1910 tilhørende ejendom belliggende på
Sønderbomgade og Kildegade med grund skyldsat under matr. Nr 146a, g, d.
207, 208b, c, og 211 a. Købesum 8200 kr.
Nuværende: Hjørnet af Søndergade og Kildegade
6-9-1913
Deklaration
Gæstgiver Knud Anton Knudsen som ejer af ejendommen matr. Nr 123 i
Skomagergade erklærer herved, at bemeldte ”forhus” gavl imod forhuset på
naboejendommen matr.nr 113a tilhørende farver Albert Mathiasen, skal være
fælles for begge ejendomme, således at den ikke kan borttages, så længe en af
bygningerne endnu står.
Nuværende: Matr. Nr 123 ca. hvor 24-7 data har butik.
Matr. Nr 113a. ca. hvor optikker Kunz har forretning nu

27-9-1913
Fogedudlæg
Ved tvangsauktion over matr.nr 123 hotel Phønix blev der intet som helst til
dækning af 3 pantebreve, der nu slettes af pantebogen.
Tvangsaktionen resulterede i at gæstgiver A.G.Christensen måtte afgive
posten til Knud Anton Knudsen.

Lidt fra livet i Nibe 1913
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Grundejerforeningen for Nibe startedes Onsdag den 15 Oktober 1913 og paa
Generalforsamlingen valgtes til Bestyrelsen.
A.G.Wibroe med 25 stemmer
Herreekviperingshandler Christensen 21 stemmer
Murer Salling med 20 stemmer
Avlsbruger Jesper Sørensen ned 18 stemmer
Karetmager Jørgensen med 11 stemmer
Suplianter
Urmager Schack med 10 stemmer
Avlsbruger Chr. Frederiksen med 10 stemmer
Gartner Christensen 9 stemmer
Postbud Madsen 8 stemmer
Revisorer.
Isenkræmmer Knud Nielsen
Gartner Christensen.

Foreningens første bestyrelsesmøde afholdtes Fredag den 17 Oktober 1913.
Bestyrelsen valgte til Formand.
Købmand A.G. Wibroe
til Næstformand
Murer P.Salling
og til Kasserer
Herreekviperingshandler Christensen
Det fastsloges at trykke 200 Love ved Nibe Folkeblad og
1000 Kvitteringer ved Papirhandler Hjort.
Sign:
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Bestyrelsesmøde afholdtes Søndagen d.29 Marts 1914
Følgende forhandledes da den tidligere Formand Wibroe var Død var suppleanten
Urmager Schack tilkaldt og det blev bestemt at Schack skulle træde i Wibroes sted
som formand.

Bestyrelsesmøde afholdtes d.22 Februar 1915.
Det vedtoges at Afholde Generalforsamling Den 28 Februar Aft. Kl 8 paa
Afholdshotellet.
Regnskabet fremlægges til Godkendelse.
Envidere bestemtes at Generalforsamlingen skulle bestemme om Der skulle vælges 2
nye Mand til Bestyrelsen.
Der foreslaas Generalforsamlingen at der anskaffes 1 a 2 Bekjendtgørelseskasser.
Foreningen afholdt sin Aarlige Generalforsamling paa Hotel Phønix* Søndag d.
28 Februar 1915.
Regnskabet fremlagdes og Godkendes
Det vedtoges at Bestyrelsen skulle blive ved at fungere endnu et Aar medens
Lovændringen efter paragraf 6 skulle finde sted.
Det vedtoges at der skulle anskaffes 1 st. Bekjendtgørelseskasse for udlejning af
Medlemmernes Lejligheder og Kommunale Bekjendtgørelser – skulle andre ønske at
benytte Bekjendtgørelseskassen skal det være paa honorar.
Gartner Christensen fremdrog at paatale at Medlemmerne skulle være lidt mere
varsom med udlejning af Deres lejligheder for ikke at paaføre Kommunen
unødvendige udgifter.
* Af en eller anden ikke dokumenteret årsag har man besluttet at flytte
generalforsamlingen fra Afholdshotellet til Hotel Phønix.
Onsdagen d.20 April 1915 afholdtes bestyrelsesmøde.
Alle var mødt
Det vedtoges at anskaffe en Reklamekasse og lade den opsætte paa Hjørnet af
A/S Nibe Afholdshotel og Højskolens Ejendom, og Hr. Herreekviperingshandler Chr.
Christensen vil indsætte bekjendtgørelser foreløbig i 1915.
Murer Niels Ullits antages fra 1 April som Foreningens Bud* for indeværende aar.
*Løn til bud andrager 6 kroner jvnf. Regnskabsbog
6 kroner i 1915 svarer til 290,06 nutidskroner
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Mandagen d. 14/2. 1916 afholdtes bestyrelsesmøde.
Hvor det bestemtes at afholde generalforsamling paa Hotel Phønix Onsdagen d.23
Februar Aften kl.8.
Regnskabet fremlægges
Valg af 2 Medlemmer til Bestyrelsen som skal afgaaa ved Lodtrækning.
Valg af 1 Supliant
Valg af 1 bud
Under Eventuelt vil Bestyrelsen venlig henstille til Generalforsamlingen om at
anmode Indkvarteringskomiteen at tage hensyn til Grundejerne ved eventuel
Indkvartering.
Grundejerforeningen afholdt sin Aarlige Generalforsamling paa Hotel Phønix
Onsdagen d. 23 – 2 1916.
Regnskabet fremlagdes og Godkendes
De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer Jørgensen og Jesper Sørensen – Genvalgtes
Supliant nyvalg Cykelfabrikant Hansen
Bud genvalgtes Murer Ullits for en løn af 10* Kr. Aarlig
Det vedtages at ved Eventuel Indkvartering skulle Bestyrelsen henvende sig til
Indkvarteringskomiteen om at Indkvartere paa lignende Maade som nu den 31 – 1
Februar.Det vedtoges at Bestyrelsen skulle forespørge Assurance Selskabet om Det
var mulig at Assurancesummen paa Ejendommene kunne forhøjes ved en Tacsation,
mod ekstra Procent ydelse nu, under de ekstraordinære forhold Der er for tiden.
* Regnskab 1915 der godkendtes.
Indtægt.
Modtaget af Bundet Restance.
4,35
Medlemsbidrag April kvartal.
33,62
Medlemsbidrag Oktober kvartal. 39,90
Indvundne Renter pr 30 Juni.
0,61
I alt. 74,13
Restancer 8,64
Udgifter
Løn til bud 6,00
Kassebeholdning for 1914. 27,11
Netto indtægter for 1915. 68,13
Paa Bog i Banken d.23/11. 1915. 85,61
Tilbage i Kassen d.6/11. 1915. 9,63
1 krone i 1915 = 48,34 kr. Og i 1916 = 41,02 i nutids kroner
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Forespørgsel til Købstædernes Brandforsikring.
Paa Nibe Grundejerforenings Generalforsamling blev det vedtaget at jeg skulde
forespørge Brandforsikringen om det vel vil være muligt at faa Bygningernes
Assurancesum forhøjet uden nogen form for Taksation imod at Ejerne svarer den dertil
hørende Kontingent forhøjelse. Selvfølgelig er dette fremkommet under Hensyntagen
til den ekstraordinære Dyrtid, ikke mindst paa Bygnings materiel som vi er ude i.
Vi mener at det under de Forhold vi har, vilde være alt for stort et Tab for den Ejer, der
maatte være uheldig og faa Ilsvaade. En saadan Forhøjelse med en Eventuel
Procentdel af Assurancesummen kan jo igen nedsættes, naar der oprunder bedre
billigere tider paa Bygningsmateriel.
Efter signede har en Landsbrandkasse, Vesthimmerlands Brandkasse forhøjet
Bygningers Assurancesum med 20%.
Nibe 23/3. 1916

P.B.V.
C. Schack.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 12-11-1916
Det vedtoges at afholde ekstraordinær Generalforsamling i Midten af Januar 1917 for
at drøfte spørgsmaalet om forhøjelse af Lejen, som fornemmes at være for lav, ikke
saa lidt lavere en De fleste andre steder, men lignende Lejlighedsvis som her i Nibe,
endvidere vetoges det at søge Oplysninger om Der bliver arbejdet for opstilling af en
Liste til Menighedsraads valget og om Grundejerforeningen skal deltage i saadan
indstilling, vil afhænge af eventuelle lister hvem derpaa er Opstillet.

Danmarks Kommunale efterretninger 10-12-1916
Har en dom i bladet fra Odense hvor en Sagfører gør indsigelse imod Indkvarteringen i
sin Ejendom op paaberaaber sig at det er Brugeren ikke Ejeren der paahviler
indkvartering, blev dømt til at betale en Mulkt stor 154* kr. og sagens omkostninger
* 6.316,80 kroner i nutids kroner
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Ekstraordinær Generalforsamling den 17 Januar 1917 aften kl.18 paa Hotel
Phønix.
Der blev drøftet at faa Leje indtægter forhøjet, og Der blev i Den anledning
enstemmigt vedtaget at Bestyrelsen snarest muligt vil sende til alle Grundejere her i
Byen et Cirkulære indeholdende en henstilling om en forhøjelse af Lejeafgiften 15 til
25% !.

Bestyrelsesmøde den 2 Marts 1917
Det meddeltes af formanden at forespørgslen til Brandforsikringen nu var blevet
besvaret med at Vurderingssummen nu kan forhøjes med 10 – 20 til 30% over
Vurderingssummen.
Bestyrelsen vedtog ikke at opstille nogen Liste til menighedsraadet Da der paa flere
af listerne var Opstillet flere af Grundejerforeningens Medlemmer.

7 Oktober 1917 afholdtes bestyrelsesmøde.
Der var fremlagt skrivelse fra Nibe Byraad om Indstilling af Grundejer til et
Huslejenævn.
Bestyrelsesmøde 9 November 1917.
Indstilling af 2 Vurderingsmænd til Dansk Hypothekforsikrings Bank A/S
København.
Følgende indstilles.
Uhrmager Carl Schack
Murer P. Salling.
Bestyrelsesmøde 18-9-1918
Indstillet til Huslejenævnet, de for tiden siddende medlemmer
Overretssagfører Kofoed
Ekviperingshandler Chr.Christensen
Avlsbruger Jesper Sørensen, Supliant
Murer P. Salling Supliant
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Foranstående tekster fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er medtaget som
en dokumentation der viser at der i høj grad var brug for en forening der kunne og
ville varetage grundejernes problemer i disse år, nævnes kan de tvungne
indkvarteringer, husleje fastsættelse forsikringssummer og sikkert mange flere. For
kommunen har foreningen været et aktiv, idet man gang på gang i forbindelse med
udlejning har pointeret at udlejere, skulle undgå at leje ud til folk der ville påføre
kommunen unødvendige udgifter

I januar 1923 vedtog man på en generalforsamling at grundejerne skulle indbetale
10* kroner til Forskønnelsesforeningen – dog kun for indeværende år. Dette gentog
sig dog igen i 1924 - 1925 - 1926
* 285,57 i nutids kroner.
17 juli 1924
Det vedtages i anledning af tilstillet skrivelse fra Manufakturhandler Toft om
rotteudrydelse her i byen, skrivelsen har været i byraadet, og byraadet har forelagt
forespørgelsen for Grundejerforeningen.
Bestyrelsen enedes om at lade afholde generalforsamling desangående, det søges
oplyst hvad det vil koste for Nibes vedkommende
Generalforsamling 22 Januar 1925.
Det vedtages at opfordre Byraadet til at foretage en Rationel Rottebekæmpelse.
Hvad der videre skete, er der ikke skrevet mere om i protokol

Generalforsamling 26 Januar 1926
Carl Schack foreslog at Grundejerforeningen skulde give et Tilskud til nye
Gadeskilte.
Det vedtoges at give et eventuelt tilskud paa 100* kr.
* 3.269,57 i nutids kroner !
Ekstra ordinær generalforsamling 22-6-1927
Formanden foreslog at garantere for en sum af kr.200* til Byens Jubilæum, ved den
foretagne afstemning forkastedes forslaget med 8 stemmer mod 5.
* 6.768 kr i nutids kroner
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Generalforsamling paa Hotel Phønix 30-1-1928.
Bestyrelsens foreslog at bekoste malede gade skilte, det vedtoges med 9 stemmer,
ingen imod, at bruge indtil 200 kr*, samt at udbyde dem.
*6.802 i nutids kroner

Forskønnelsesforeningen
Da der ikke i de sidste 2 aar har været afholdt Generalforsamling i nævnte Forening,
maatte man gaa ud fra, at Foreningen var opløst, og kunde derfor ikke for tiden
bevilge nogen Bidrag.
Der Diskuteredes om det kunde være en Fordel at indmelde Nibe Grundejerforening
i de Samvirkende Grundejerforeninger. Overretssagfører Kofoed anbefalede at faa
Formanden for ovennævnte Forenings Direktør Hegelund Aalborg op til Nibe og
holde Foredrag om denne Forenings Formål. Det vedtoges at Bestyrelsen skulde søge
at faa saadant et møde afholdt.

Generalforsamling 13 Marts 1930.
Under eventuelt indledte Formanden en Diskussion angaaende det paatænkte
vandværk i Nibe. Toft fremkom med en del Oplysninger fra sit tidligere arbejde for
vandværkssagen og advarede mod at bygge et Vandværk for tiden, i hvert tilfælde
ikke før sagen bliver bedre belyst, og foreslog at Grundejerforeningen indbød alle
byens grundejere da det jo i første instans var dem det vilde berøre.
Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for – 7 stemmer i mod og 2 blanke.

Ekstraordinær generalforsamling 23/6.1930.
Modtaget skrivelse fra Nibe Byraad vedrørende Vandværkssagen, hvori Byraadet
foreslaar at Grundejerforeningen vælger et 3 mands udvalg til at tiltræde Byraadet
for at finde en afstemning saa at Vandværket kunne gennemføres.
Ikke mere om vandværks sagen, men vandværket blev opført – så en form for enighed
må man have opnået.
Intet ”betydende” fra protokol før 1938.

26

Fra brolægningen af Nibe Torv

Kærvej
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Generalforsamling 16 Maj 1938.
Formanden aflagde en kort beretning og redegjorde for Aarsagen til at der ikke
tidligere var indkaldt til ordinær generalforsamling. Ingen af de mødte havde noget at
bemærke, og ingen fandt anledning til kritik af at der ikke var indkaldt i henhold til
lovene.
Indmeldelse i Fællesforeningen af Jyske Grundejere. Formanden gjorde rede for
indmeldelsen, men fremhævede at en saadan indmeldelse vilde nødvendiggøre en
Forhøjelse af kontingentet, hvortil krævedes en lovændring.
Det vedtoges at udsætte sagen til behandling paa en ny generalforsamling.
Bevilget tilskud til Nibe Turistforening paa 25* kr.
*Svarer til 817 nutids kroner
Generalforsamling 27 November 1939.
Det vedtoges indmeldelse i Fællesforeningen for Jyske Grundejere, foreløbig 1 aar.
Derimod vedtog man ikke at abonnere paa det nye Grundejerblad.

Bestyrelsesmøde 27 Februar 1940.
Formanden omtalte dels Krigsforsikring for fast ejendom, dels forslag om at opfordre
Fællesforeningen til at undersøge muligheden for at faa oprettet en Krigsforsikring for
løsøre. Det vedtoges at rette henvendelse til Fællesforeningen.
Februar 1941.
Skrivelse fra Nibe Luftværnsforening, med opfordring til indmeldelse med størst
muligt kontingent.
Formanden foreslog at Nibe Grundejerforening indmeldte sig, og henstillede at det
overlades bestyrelsen at fastsætte kontingent. Ligeledes at overlade bestyrelsen at
udpege en repræsentant til Luftværnsforeningens Kredsraad.
April 1941.
Det vedtages indtil videre at yde et aarligt kontingent paa 25* kr. til
Luftværnsforeningen.
*Svarer til 554 nutids kroner
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Marts 1944
Medlemskontingentet andrager 50* øre aarligt for medlemmer med indtil 3000 kr
ejendomsskyld
1 kr for ejendomsskyld 3 – 5000 kr. hvorefter kontingentet stiger med 50 øre for
hver 5000 kr. stigning i ejendomsskyld. Kontingentet opkræves aarsvis, medmindre
Bestyrelsen bestemmer anderledes.
Det vedtoges at anmode Maler Mathiasen om at tegne nye medlemmer til
foreningen mod et gebyr paa 1 kr. Pr. nyt medlem.
* 1 krone svarer til 20,82 nutids kroner
September 1945.
Det vedtoges at henstille til Byraadet at overveje Spørgsmaalet om, hvorvidt
Kommunen vil overtage ordningen af gadernes Ryddeliggørelse i tilfælde af snefald
samt grusning af gaderne.
November 1948.
Indkaldelse af grundejerne til et møde vedrørende unavngivende veje i Nibe
(§ 13 i Særlige bestemmelser vedrørende gader og veje i Nibe Købstad)

Marts 1949.
Man vedtog at indstille følgende forslag til Byrådets godkendelse.
Vejen på Sønderbakken - navngives Sønderbakken
Den nordligste vej fra Lundevej til Grydstedvej ( på Gartner Buus’s jord ) Birkealle
Den nylagte vej fra Lundevej til Grydstedvej - Dalvej.
På forslag af Mejeriejer Petersen vedtoges at indsende forslag om ændring af
bommen i Voldborggyden, således at der kan passeres af cykler og barnevogne.
Til behandling.
Andragende fra renovationsvognmanden til sundhedskommisionen om forhøjelse af
betalingen fra 30 øre til 50 øre pr. spand dagrenovation og fra 40 øre til 50 øre pr
spand natrenovation.
Man vedtog at indstille at betalingen kun forhøjes til samme beløb som i Løgstør.
Dagrenovation 35 øre pr spand – natrenovation 40 øre pr spand (uforandret)
*1 krone svarer til 19,23 nutids kroner
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Maj 1950
Det vedtages at give bestyrelsen bemyndigelse til at opsige medlemskabet af
Fællesforeningen
Værkfører Laursen omtalte at natrenovationen foretages på den måde ,at spandene i
hele gaden først stilles ud på fortovet, hvorefter de tømmes i vognen og stilles på
plads. Renovationsentreprenør Nielsen forklarede at man benyttede denne
fremgangsmåde fordi man herved kunne gennemføre kørslen på en nat mod tidligere
tre nætter. Formanden foreslog Hr. Nielsen at forespørge Politimesteren eller
Sundhedskommisionen hvorvidt den anvendte fremgangsmåde kunne godkendes.
Juni 1951
Det vedtoges at foreningen inden 1-7-1951 udmelder sig af Fællesforeningen fra den
1-1-1952 at regne.
Renovationskørslen drøftedes og det vedtages at rette henvendelse til
Sundhedskommisionen med beklagelse over at renovationsvognmanden stiller
tønderne med natrenovation ud på gaden for en hel gade på en gang. Endvidere var
der utilfredshed med hensyn til dagrenovationen, idet man ønskede klarhed over
hvorvidt oprensning fra kloak og gadefejning må gå i skarnspanden, hvilket
renovationsmanden benægter. Hvis oprensning fra kloak og gadefejning ikke må gå i
skarnkasserne ønsker man klart om dette må gå i en almindelig mødding.
Februar 1952
Skrivelse fra Nibe Byråd hvori byrådet anmoder grundejerforeningen om at
fremkomme med forslag til navngivelse af nedennævnte nye veje.
a. Vejen der udgår fra Hobrovej forbi den nye skole til Lundevej.
b. Vejen der udgår fra Hovvej ved anlæget og øst forbi Ernst Østergaard og Holger
Jepsens ejendomme.

a. Skolevej eller Degnens gang
b. Møllevej.
Skolevej og Møllevej blev godkendt.
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Marts 1955
Bestyrelsen vedtog at foreslå generalforsamlingen følgende resolution.
Nibe Grundejerforenings ordinære generalforsamling opfordrer Nibe Byråd til at
protestere på det kraftigste mod, at Nibe berøves sædet for Politimesterembedet i
Politikreds nr. 47. Idet man fremhæver at enhver omlægning af embeder er med til at
bryde ældgamle bånd mellem omegnens befolkning og købstaden, hvilket også har
økonomisk betydning for byen og dens grundejere.
Skrivelse fra Nibe Kommunes gade og vejudvalg.
Forsamlingen foreslog at bevilge 300* kr. til det nævnte formål: opsætning af gade
navneskilte ved nye gader og veje, samt fornyelse af ældre ødelagte skilte.
* svarer til 4.283 nutidskroner
Der var gang i foreningen, den havde mange vigtige gøremål i denne periode.

Marts 1957
Det vedtoges at spørge Nibe Andelselektricitetsværk, om man på
generalforsamlingen ville give en orientering med hensyn til eventuelle planer om
overgang til vekselstrøm.
April 1958
Det vedtoges at forespørge Civilingeniør Ole Mørch om han på generalforsamlingen
vil tale om muligheden for at indføre fjernvarme i Nibe – foreningen vil ofre 300* kr.
på spørgsmålet.
* svarer til 3.989 nutids kroner

Formanden for Nibe Andelselektricitetsværk fortalte om værkets planer med hensyn
til overgangen til vekselstrøm, der måtte ventes gennemført indenfor et tidsrum af 5 –
10 år.
Civilingeniør Ole Mørch talte om mulighed for at oprette en fjernvarmecentral i
Nibe. Foredraget var støttet af planer og blev efterfulgt af film, der viste arbejdet på
fjernvarmen i Aalborg.
Der var besluttet at oprette et Erhvervsråd i Nibe bestående af 23 medlemmer.
Grundejerforeningen skulle udpege 1 medlem – Ussing blev valgt.
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April 1959
Ansøgning fra Nibe Turistforening om tilskud.
Enedes om et eengangs tilskud på 100* kr. samt foreløbig 50 kr. for 1959.
*1 krone svarer til 13 nutids kroner
Henvendelse fra Normania ”ang. Fjernsynsantenner” – det vedtoges at omtale
muligheden på generalforsamlingen.
April 1962
Medlems bidraget ansættes til 1* kr. for medlemmer med ejendomsværdi indtil
25.000 kr.
For ejendomme med en ejendomsværdi over 25.000 kr. stiger bidraget med 0,50 øre
for hver
10.000 kr. over 25.000 kr. Højeste medlemsbidrag er 10 kr. Bidraget opkræves årsvis.
Kasserer Trilling fremlagde regnskab for 1959, 1960, 1961.
Bestyrelsen bekræftede at der ikke var opkrævet kontingent i 1961.
1 krone svarer til 11,45 nutids kroner
Juli 1966
Skrivelser af 4/5.66 og 27/6.66 fra dommeren i Nibe med anmodning om at indstille
undertegnede personer til at beskikkes som lægdommere til sammen med dommeren
at behandle boligretssager.
Det oplystes at der kun skal udnævnes én af de fire.
Formanden meddelte, at der på dommerens liste fandtes følgende.
Bødkermester: Holger Dahlstrøm
Købmand: Aksel Mortensen, Binderup
Malermester: Th. Mathiasen
Forvalter: Niels Lynge Hansen
Herefter vedtages at indstille følgende.
Manufakturhandler: Georg Ejsing
Fabriksarbejder: Henning Højgaard
Snedkermester: Ejvind Nedergaard
Bagermester: Anker Sørensen.
Der er intet beskrevet om hvorfor navne på dommerens liste er erstattet af 4 nye,
måske er det retssystemet der har krævet dette. Hvem af de fire sidste navne der blev
valgt er ikke beskrevet.
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Stort spring i protokol for afholdte bestyrelsesmøder & generalforsamlinger.
5.Oktober 1977. Generalforsamling.
Formanden beretning om foreningens tilstand og virksomhed, og oplyste at der intet
var sket i de forløbne 11 år, og ingen henvendelser havde der været fra medlemmerne,
og ingen henvendelser Udefra
Beretning tages til efterretning!
Da den sidste valgte kasserer J.P.Trilling var afgået ved døden, aflagde formanden
regnskabet for årene 1964 – 1976.
Ingen udgifter
Formue pr. 31/12.1976 24.010,58* kr.
*1 krone svarer til 3,83 nutids kroner
20 oktober 1977.
Bestyrelsesmøde hvor det vedtages at søge en jurist for eventuelt ved dennes hjælp at
omstøde nuværende Bevaringsplan.
Desuden vedtog man at kontingent skal være 30* kr. årlig, og opkræves nær 1 april
hvert år, hvis dette godkendes på generalforsamlingen.
* svarer til 114,78 nutids kroner
28 – 10 – 77.
Papirer afleveret til Advokat Kristiansen til undersøgelse af Bevaringsplanens
lovlighed.

Pimpelput - Nuværende Flügger farver
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Februar 1979.
Stadsingeniør Verner Sørensen var indkaldt og gav en udførlig skitsering af
kommunens planer for anlægning af gaderne i den gamle bydel efter kloakering er
foretaget.
Det blev besluttet at bestyrelsen retter henvendelse til byrådet og meddeler, at
medlemmerne der var tilstede ved generalforsamlingen enstemmig ønskede at
beholde de nuværende lampesteder men med nye lysstofarmaturer.

1980 og fremefter har foreningen markeret sig på forskellig vis, nævnes kan.
Nibe - Nørholm - Aalborg rutebilen
Fodgænger overgange
Erhvervsråd
Natteravne i Nibe
Dårlig belysning i den gamle bydel
Flag stænger ved omfartsvejen
P. pladser v/ Storkøb
Fortove i dårlig stand
Bevaringsplaner
Holde byen ren( hundelorte)
Flisebelægning af Tyvdalen til Hestebakken
Opsætning af juletræer – dårlig placering
Plast sække til affald
Lokalplaner
Kommune atlas
Købstadsjubilæum
Byggesag i Grønnegade
Torvet - grønt område
Trafik omlægning i den gamle bydel

Nibe Grundejerforening har igennem tiden ikke brugt den store tromme for at
reklamere for sig selv, men ser vi på foreningens arbejde gennem de handlinger der
er beskrevet i nærværende skrift, så har foreningen sat sit aftryk på mange store og
små beslutninger der er foretaget, og ført ud ud i livet af kommunen til gavn for Nibe
og dens beboere. Selvfølgelig har foreningen også forstået at hygge om sine
bestyrelser og medlemmer gennem den årlige generalforsamling, men hvilken
forening har ikke det. Historien viser at denne forening har været, og er til stor gavn
for Nibe og dens beboere.
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Foreningens første indtægts side i regnskabs bogen
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Foreningens første udgifts side i regnskabs bogen
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Side af foreningens første medlems protokol.
Bemærk assurancesum er også noteret i protokollen
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Uddrag fra Politivedtægt om grundejernes ansvar
§ 49.
Enhver, der i Kjøbstaden eier Grund eller Bygning, som støder til offentlig
Gade, Wei eller Plads, er pligtig at besørge Gadefeiningen, med hvad dertil
hører, udfor sin Eiendom, i Gaderne indtil Midten af Kjørebanen og paa
Torv eller Plads indtil 15 Alens Afstand fra sin Grund.
Under Gadefeining er indbefattet Renholdelse af Gangstier, Grøfter og
Rendestene samt af Udløbsrenderne fra Husene.
Chausserede kjørebaner feies ikke.
Renholdelsen af Slam og Tværrister samt af de i offentlige Rendestene
anbragte Riste og Nedløbsbrønde til de underjordiske
Spildevandsledninger og Gadefeining overalt, hvor den ikke efter det
Foregaaende paahviler Eierne af de tilstødende Grunde, foranstaltes og
bekostes af kommunen
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§ 50.
Offentlige Gader, Weie og Pladser, hvis Kjørebaner eller Fortog ere brolagte, skulle
feies 2 Gange om Ugen paa de dage og til Klokkeslet, som af Politimesteren efter
Forhandling med Byraadet bestemmes. Ikke brolagte Fortog og Gangstier skulle de
Feiepligtige rengjøre saa ofte, de derom tilsiges af Politiet. Rendestene, Grøfter og
Udløbsrender skulle stedse holdes ryddelige for alt, hvad der kan hindre Vandets frie
Løb. I tørt Veir uden Frost skal Gade og Fortog vandes med friskt vand førend der
feies. Det opfeiede Skarn skal straks bortføres, Slam, Mudder eller faste
Urenligheder maa ikke feies ned i de Underjordiske Spildevandsledninger eller i
Rendestenen.
§ 51.
I den varme Aarstid eller under særegne for den offentlige Sundhedstilstand farlige
Omstændigheder kan Sundhedskommissionen befale hyppigere Gadefeien.
§ 52.
Naar Sne er falden, skal den, hvem Gadefeiningen paahviler, strax ryddeliggøre
Fortoge og Rendestene for Sne og derefter Kjørebanen, forsaavidt denne ikke bliver
at udføre som Snekastningsarbejde i Overeenstemmelse med Loven. Sneen skal
samles i dynger paa Gaden nærmest Rendestenen og derefter uopholdelig besørges
bortført af den Feiepligtige, dog skal der drages Omsorg for, at indtraadt Slædeføre
bevares, saalænge Politiet finder det hensigtsmæsigt.
§ 53.
Sne og Is maa ikke fra Have eller Gaardsplads kastes ud paa offentlig Gade, wei eller
Plads. Heller ikke maa Sne eller Is fra Gade eller Gaardsplads kastes i Byens
offentlige Vandløb, Vandsteder eller Havn uden Byraadets Tilladelse
§ 54.
Politiet kan i Sygdomstilfælde meddele tilladelse til midlertidig at belægge med Straa
eller Garverbark en saa stor Strækning af offentlig Gade, Wei eller Plads, som efter
Omstændighederne ansees fornødent.
§ 55.
Ingen maa paa offentlig Gade, Wei eller plads, henkaste Aadsler, Feieskarn, Affald
fra Huse eller anden Urenlighed. Deslige Ting maa heller ikke kastes i Vaskerender,
Rendestene eller andetsteds, hvorfra de kunne flyde ud i Havnen eller i Byens
offentlige Vandløb eller Vandsteder.
#
Grundeierne ere personlig ansvarlige for opfyldelsen af alle dem som sadanne ifølge
denne Vedtægt paahvilende Pligter og skulle ikke kunne undskylde sig med
Forsømmelse fra deres Folk eller Leieres Side.
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