Det år der nu er gået siden sidst generalforsamling har været et lidt rodet og anderledes år
i foreningen, vi blev sagt op i vores gamle klublokale i Strandgade først på året 2016, vi var
så så heldige at vi kunne få mange af vores ?ng opmagasineret hos jens Niss i hans gamle
værksted i Skalhuse og resten kom her over i garagen i kultur brugsen der var under
ombygning . Det har været rig?g træls ikke at have et overblik over hvor vi havde ?ngene,
især omkring markedet var det svært at ﬁnde ud af hvor vi havde de forskellige ?ng. Vi er
ikke helt på plads endnu her i den nyrenoverede Brugs, men det kommer vi snart.
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøde og en hel del klub møder og planlægningsmøder i
det forløbne år.
Kirke projektet har vi besluIet at sæIe på pause, da det endnu ikke er lykkedes at skaﬀe de
nødvendige fondsmidler ?l det projekt, det er derimod planen at der senere forsøges med
Crowdfunding for at skaﬀe midler ?l kirken.
Kommunen havde jo bevilliget 750.000 kr. ?l formidling af vikingebyen som skulle være
brugt ?l kirken inden udgangen af 2016 , derfor måIe vi ?l at tænke i andre baner hvis de
penge ikke skulle glide os af hænde.
De medlemmer der er ak?ve i vikingebyen foreslog i 2015 at vi skulle lave ﬂere grubehuse,
vi søgte derfor midler hos kommunen og ﬁk bevilliget 55.000 kr. ?l projektet i mellem?den
fandt man ud af, at det ville være bedre at lave et større hus hvor der kunne være plads ?l
ﬂere ak?viteter på en gang. Kommunen gav os lov ?l at bruge pengene ?l det projekt i
stedet for, vi var dog godt klar over at 55.000 kr. nok ikke rakte og at vi skulle ud og søge
midler andre steder fra for at få et helt hus op at stå. Da vi havde fået grønt lys fra
fredningsnævnet og landzone?lladelse og bygge?lladelse fra kommunen kunne vi gå i gang.
Vi ﬁk først ﬂere læs mark sten hos Anders Jacobsen i Suldrup som skulle bruges ?l sokkel,
men så så vi at i Fyrkat kunne man godt bruge fundablokke ?l sokkel det bestemte vi os
også for. Vi ﬁk KIMBO ?l at grave ud ?l soklen og fundablokke og beton ﬁk vi sponseret af FC
beton i Frejlev.
Vi søgte så kommunen om at måIe bruge de 750.000 kr. og de 55.000 ?l et formidlings og
klubhus, hvilket vi ﬁk bevilliget under forudsætning af at der blev lagt vægt på formidling og
kvalitet. Vi har også søgt og fået bevilliget 180.000 fra lokale og anlægsfonden og vi har fået
20.000 kr. ?l værktøj og inventar af J. Petersens beslagfabrik her i Nibe.
Bestyrelsen og arbejdsgruppen har i samarbejde med tømrer Kim Mark fundet frem ?l
hvordan huset skal bygges på den sokkel vi havde lavet i forvejen kommunen har været inde
over og har godkendt projektet. Planen er at vi starter lige før påske , men der er en del
opgaver der skal løses inden bl. andet en del jordarbejde m.m. Arbejdsgruppen består
foreløbig af Leif, Bjarne, Signe Erik, Kræsten Grå, Jens Niss og Krzysztof, Hans og
undertegnede vi håber der er ﬂere her der har lyst ?l at være med. Og så vil bestyrelsen
gerne sig tak for alt det arbejde I har lagt i vikingebyen i det forløbne år .

Så er der også nedsat en arbejdsgruppe der sammen med Chris?an fra Bunker 43 skal
komme med oplæg ?l formidling af vikingebyen og de er godt i gang og Chris?an vil here]er
fortælle om hvilke tanker de har gjort sig ind?l nu.

Marked: For første gang holdt vi marked over to dage, lørdag var i samarbejde med Aalborg
Fjordland, hvor der den dag var forskellige ak?viteter rundt omkring i den gamle Nibe
kommune. I vikingebyen kom der rig?g mange besøgende også selv om der blev et
forfærdeligt regnvejr og alle var gennemblødte . Vi frygtede så at der måske ikke kom ret
mange besøgende om søndagen , men tvær?mod så kom der rig?g mange og vi var heldige
med vejret, det er uden tvivl det bedste marked vi har ha] og vi skylder de mange frivillige
en kæmpestor tak for en ﬂot indsats.
Også en stor tak for et spændende projekt vikingeløb som Annalise lysted Sehog… lavede
sammen med ﬁre skoleklasser fra de omkringliggende skoler , der var mange børn der
deltog og præmien var pandekager , som blev nydt med velbehag.
Markedet i år bliver også over to dage , den 19. og 20. august hvor lørdagen også i år bliver i
et samarbejde med Aalborg Fjordland og det er planen at der skal holdes en form for
rejsegilde på det nye hus og Rådmand Mads Duedahl har sagt ja ?l at komme og holde
talen ?l rejsegildet.
Der har også været ﬂere forskellige arrangementer i vikingebyen, foreninger , spejdere og
skoler og der kommer jævnligt turistbusser forbi. Vi lavede også i samarbejde med Sebber
Menighedsråd en velbesøgt frilu]sgudstjeneste på det sted som kirken oprindelig lå,
e]erfølgende serverede vi brød og noget at drikke. Det er planen at forsøge igen i år.
Til slut vil jeg sige tak ?l bestyrelsen for godt samarbejde og tak ?l Ellinor der har brugt
meget ?d på fondsansøgninger i samarbejde med Søren Christensen som vi også skylder en
stor tak for det arbejde han laver for vikingebyen.

