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Referat fra 25. Generalforsamling i  Vikingelandsbyens 
Venner 

 

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 i Vikingelandsbyens Multihus 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent.  
3. Bestyrelsens beretning og regnskab for 2018. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Fælles snak om året der gik, og hvad foreningen skal udrette i året 2019. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
9. Oplæsning og godkendelse af referatet. 
 
 
 
1. Valg af dirigent. 

Ulla blev valgt 
 
 
2. Valg af referent. 

Jette blev valgt 
 
 
3. Bestyrelsens beretning og regnskab for 2018. 

Beretningen var tidligere udsendt til medlemmerne. Jette gennemgik beretningen, der var ingen 
bemærkninger og beretningen blev godkendt. 
 
Birgitta omdelte regnskabet og gennemgik det. Økonomien ser fortsat god ud. Regnskab blev 
godkendt. 

	  



4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår at kontingent er uændret. 
100 kr pr person over 16 år 
150 kr for en person  og uanset antallet af børn  
250 kr for to personer og uanset antallet af børn 

 
 
5. Fælles snak om året der gik, og hvad foreningen skal udrette i 2019. 

 
Bestyrelsen har udarbejdet et Idekatalog til bl.a. Mimersdage, foredrag, ture og aktiviteter. Der kom 
yderligere gode ideer fra generalforsamlingen. Det hele er samlet og udsendt sammen med dette 
referat. 
 
Annitta fortalte om bestyrelsens ide til inspirationstur – Bork Vikingehavn, Jelling, Broen i Ravning 
Enge (som er forlægget for vores Vikingebro) og Jernalderen i Vingsted. 
 
Jette har talt med formanden for Middelalderlandsbyen og vi har aftalt et besøg i maj hos dem. 
Detaljer har vi ikke på plads endnu. 

 
 
6. Valg til bestyrelsen. 
 
Der skal i 2019 vælges medlemmer til følgende bestyrelsesposter: 
 
2 bestyrelsesmedlemmer for to år:  
På valg er  

Birgitta Høglund Nielsen – Birgitta modtager ikke genvalg. 
Birgitta stopper efter 11 år på posten. Generalforsamlingen sagde tak for indsatsen med stort bifald. 
Ulla Skou blev valgt. 
 
Ralf Kleis Larfred – Ralf modtager genvalg. Ralf blev valgt. 

 
2 suppleanter for ét år: 
På valg er 

Annitta Jørgensen - Annitta modtager genvalg. Annitta blev valgt 
Bent Stigsen - Bent modtager genvalg. Bent blev valgt.   

 
1 revisor for ét år:  
På valg er  

Pia Cederval Andersen - Pia modtager genvalg. Pia blev valgt. 
 
1 revisorsuppleant for ét år:  
På valg er  

Bent Pedersen - Bent modtager genvalg. Bent var ikke til stede på generalforsamlingen, men han har 
skriftligt bekræftet at han modtager genvalg. Bent blev valgt. 

 
 
7. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen forslag 
 
 
	  



8. Eventuelt. 
Vi har 25 års jubilæum i 2020 så der skal nedsættes et festudvalg – Susanne, Pia, Ditte, Jørgen, 
Klaus, Jette. Flere er velkomne til at melde sig senere. 
 

 
9. Oplæsning og godkendelse af referatet. 

 Referatet blev oplæst og godkendt uden kommentarer. Bestyrelsen vil konstituere sig på det 
førstkommende bestyrelsesmøde.  

 
 
 
 
Vikingelandsbyen gav et oprids over alle resultaterne for 2018 og orienterede om aktiviteter, projekter og 
planer for 2019. Året vil stå i Vikingebros tegn og man satser på at indvielsen kan foregå i uge 37. 
Bemærk, at Danmarkshistorien i Vestskoven i år vil foregå på Kroppedal, da det i år er 375 år siden at Ole 
Rømer blev født. Der kommer nærmere information ud i god tid. 
 
 
 
Jette Bonde, referent 
Vikingelandsbyens Venner 
 


