
Sebbersund Vikingeby 

Vikingebyens Venner

Generalforsamling 2019 afholdt 19/6 2020

i Formidlingshuset, Vikingebyen.


Formanden, Signe Nygaard, bød velkommen til generalforsamlingens 22 deltagere.


Dagsordenens pkt 1. Valg af dirigent.

Palle Nygaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet.


Dagsordenens pkt 2. Bestyrelsens beretning.

Signe Nygaard aflagde beretning og oplyste, at generalforsamlingen blev indvarslet i iht 
vedtægterne, men blev udsat til nu grundet corona-situationen og myndighedernes 
forsamlingsforbud. Den største begivenhed i året har været opførelse af det nye smede- og 
håndværkshus. Råhus og spåntag er opført af KM-byg, men alt øvrigt byggearbejde og indretning 
er udført primært af Leif Have. Formanden rettede stor tak til Leif. Der blev ligeledes rettet tak til 
Leo og Tonio, som har indlagt strøm og videoovervågning. Huset er opført efter bevilling fra 
Aalborg Kommune. Velux Fonden gav tilladelse til, at en tidligere givet bevilling måtte udnyttes til 
indkøb af udstyr det nye hus samt  udvikling af digital formidling.

I formidlingshuset er der således opsat touchskærme med information om vikingetidens 
Sebbersund. 

Besøg i 2019 spænder fra enkeltbesøg af private til spejdergrupper, seniorklubber, cykel- og 
motorcykel-klubber, historiske foreninger og skoler. Især Sebber Skole bruger vikingebyen flittigt.

Foreningen har 79 medlemmer.

I 2019 har vi holdt foredrag i Sognehuset i Farstrup, for Y´s mens club i Nibe og på Nibe 
plejehjem. Der har ligeledes været flere rundvisninger i vikingeområdet.

I tilgift til omtalen af aktiviteter i 2019 kunne formanden berette, at formidlingshuset i foråret har 
været lukket af corona-hensyn, men er åbnet igen i juni. Indtil nu har der været 681 besøgende på 
pladsen og efter åbningen allerede 172 i huset. Vikingemarkedet 2020 vil være et af de eneste i 
landet, som kan gennemføres. Der er allerede tilmeldt 18 telte og 70 vikinger.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.


Dagsordenens pkt 3. Årsregnskab. 
Kassereren, Antoine Groslier, gennemgik årsregnskabet. Driftsregnskabet viser indtægter på 
22572 kr, hvoraf 9920 kr er salg på marked. I stavkirkebøssen er der doneret 1579 kr.

Med de samlede udgifter på 41854 kr er årets underskud 19262 kr. Heraf er markedsudgifter 
13812 kr. Det bemærkes dog, at årets tilskud på 10000 kr fra Aalborg kommune blev udbetalt og 
derfor bogført i 2018. Det reelle underskud i 2019 er derfor 9262 kr.

Til byggeri er der ydet tilskud på 398690 kr. Der mangler en byggeregning på 120000 kr. 
Regnskabet balancerer med 306240 kr.

Kassereren oplyste, at regnskabet er gennemgået af foreningens revisorer uden bemærkninger.

Aalborg kommune står for græsslåning, spildevandstømning og betaling af el og vand.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.


Dagsordenens pkt 4. Valg til bestyrelsen. 
På valg er Signe Nygaard og Antoine Groslier samt Peter Jensen, som ikke ønsker genvalg.

Signe og Tonio modtog genvalg, og nyvalgt blev Marie Dahl.


Dagsordenens pkt. 5. Valg af suppleanter. 
Jens Niss og Leo ?? blev valgt.


Dagsordenens pkt. 6. Valg af revisorer. 
Ellinor Wolff og Niels Pedersen blev genvalgt. ( se dog pkt 7)


Dagsordenens pkt 7. Forslag. 
Fra Antoine Groslier er modtaget forslag til ændring af vedtægternes §§ 4, 6 og 7.




Forslag 1: 
I § 4 ændres bestemmelserne om indkaldelse til generalforsamling til, at generalforsamlingen 
indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og/eller 
socialmedia på internet og/eller mail til medlemmer. 
I § 4 ændres bestemmelserne om indhold af dagsorden for generalforsamlingen således, 

at pkt 6. Valg af evt. udvalg udgår.

Dette begrundes med, at der ikke har været behov for udvalg nedsat af generalforsamlingen. 
Ændringen ses sammen med: 

Forslag 2: 
I § 6 indføjes under bestyrelsens opgaver og beføjelser, at Bestyrelsen opretter ad hoc 
underudvalg efter behov. 

Forslag 3: 
I § 7 ændres bestemmelserne om revision af foreningens årsregnskab , således at regnskabet  
revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, som afgår efter tur. Revisorerne har 
adgang til alle regnskabsbøger …


Generalforsamlingen stemte for forslagene, som imidlertid ikke kan effektueres øjeblikkeligt, 
idet det i vedtægternes § 5 hedder, at vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter kræver, at 
2/3 af foreningens aktive medlemmer stemmer for. Såfremt mindre end 2/3 af foreningens 
medlemmer er mødt, men 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, afholdes ny 
generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte, 
uanset hvor mange medlemmer der er mødt.

Der indkaldes således snarest til extraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker via mail i 
overensstemmelse med nuværende vedtægter, som tillader indkaldelse pr brev.


I tilknytning hertil blev drøftet , om det er  hensigtsmæssigt, at der ved evt opløsning af foreningen 
kan ske afstemning via fuldmagt. Dette spørgsmål henvistes til drøftelse på kommende års 
generalforsamling.


Dagsordenens pkt. 8. Evt. 
Tonio gav en oversigt over besøgstal. I 2019 var der 1284 besøgende i formidlingshuset.

Foreningens hjemmeside har på et år haft 12000 besøg. Facebooksiden har 632 følgere, og 
facebook-gruppen har 160 medlemmer.

På Google får vi en rating på 4.4 ud af 5.


Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen


Dirigent:                                                          Formand for bestyrelsen:


Palle Nygaard                                                  Signe Nygaard


referent: Hans Heidemann Lassen


