
Bestyrelsesmøde 6/4 2021 i Vikingebyen i Sebbersund.

 Deltagere: Signe Nygaard, Leif Have Thomsen, Antoine Groslier, Hanne Sørensen,
Bjarne Sørensen, Allan Kristensen, Hans Heidemann Lassen (referat). I mødet deltog Elin Møller 
og Ellinor Wolff.

Mødet gennemførtes digitalt kombineret med fysisk fremmøde.

Dagsorden pkt 1: Vedtægtsændringer.
De udarbejdede ændringer vurderes alene at være af redaktionel karakter, så der ikke fordres 
godkendelse fra generalforsamling. 
Der var drøftelse af bestemmelserne om fuldmagt i pgf 5. Ændring heraf vurderes at være af en 
vidererækkende betydning.  Evt forslag kan fremsættes inden generalforsamling.
Bestyrelsen godkendte ændringerne.

Dagsorden pkt 2. Økonomi.
Kassereren, Antoine Groslier, bemærkede at regnskabet er revideret og godkendt uden 
bemærkninger. Enkelte regnskabsposter blev drøftet. Et tilsyneladende stort overskud skyldes, at 
der er stadig ikke modtaget regning fra Kim Mark for Smedehuset.

Bestyrelsen godkendte regnskabet, som kan forelægges generalforsamlingen til vedtagelse.
I tilknytning til økonomi-punktet opfordrede Kassereren til , at man benytter dagsdato funktionen 
på hjemmesiden i forbindelse med godtgørelse af udlæg etc i stedet for bon'er og lapper.

Dagsorden pkt 3: Formidlingsprojekter.
Formidlingstavle.
Bestyrelsen har tidligere nedsat et formidlingsudvalg ( Ellinor, Tonio og Hans), som har udarbejdet 
forslag til tekst og billeder til kommende informationstavle. Tavlen tænkes placeret langs hegnet 
ved lågen til vikingepladsen. Set udefra viser tavlen publikumsinformation, indefra vises 
oplysninger om vikingetidens Sebbersund.
Opstilling af tavlen kræver godkendelse fra Fredningsnævnet. Der er udsendt skitse til ansøgning. 
Der forespørges hos kommunens bygningskontor, om der kræves byggetilladelse, og i så fald 
indsendes ansøgning. Kommunens Park og Natur afdeling er spurgt, da kommunen er grundejer. 
Telefonisk er der svaret positivt, men egl. tilladelse kan ske i forbindelse med Fredningsnævnets 
afgørelse.

QR- tur.
Formidlingsgruppen foreslår, at der for at inspirere publikum til  vandre mellem vikingepladsen og 
Bjerget, opsættes QR koder på udvalgte hegnsstolper o.a langs stien. Her kan der via mobiltelefon 
hentes information om emner som grubehuse, vikingekirken, stenkirken på bjerget. Koderne 
printes til at begynde med, men kan senere laves af andre mere holdbare materialer.
Denne form for information opsættes som erstatning for det telefon- vikingespil, der blev 
produceret i 2017 af firmaet Bunker 43. Spillet fungerer ikke længere, fordi teknologien er løbet fra 
det. Spillet kan vanskeligt opdateres, hvilket er meget dyrt.
Firmaet har på intet tidspunkt oplyst Vikingebyen om risikoen herfor.
Vi har spurgt kommunens landdistriktskontor, om der på dette grundlag kan ses bort fra kravet i 
den oprindelige bevilling, om at et projekt skal opretholdes i minimum 5 år. Dette er besvaret 
bekræftende.
Der er udarbejdet ansøgning til Fredningsnævnet og rettet henvendelse til Park og Natur.
Bestyrelsen sagde god for nævnte formidlingsprojekter. Bestyrelsen finder, at der overfor 
Bunker43  gives udtryk for bestyrelsens kritik af forløbet.
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Dagsorden pkt 4: Grubehuse.
Stråtagene på begge grubehuse trænger til reparation. Der er rettet henvendelse til tagtækker, 
som vil komme efter påske. Vi vil bede ham vurdere tagenes tilstand. I første omgang satses på 
reparation.

Dagsorden pkt 5: Sheltere.
Aalborg Kommune har netop afsat en pulje til primitiv overnatning. Ansøgningsfrist er 12/4. Der er 
ikke krav om egenfinansiering. Projekter skal være gennemført inden sommer. Bortset fra dette 
mener vi, at Vikingebyen opfylder alle kommunens kriterier for tildeling af bevilling: vand, 
renovation, toilet, elektricitet, oplevelsesindhold, nærhed til cykelrute.
Formidlingsgruppen foreslår placering af 2 sheltere bag vikingehuset samt at hegnet trækkes 
tilbage, så der afsættes plads til 2-3 biler. Der er rettet henvendelse til firmaet Shelterbyg, som er 
anbefalet af Park og Natur, og som kan levere sheltere i kalmarbrædder af lærk med græstag. Pris 
ca 34000kr pr stk og levering 5000 kr. Budget er på ca 78000kr. Shelterne er til 
selvbyggeropstilling. Der opsættes informationsskilt om ordensregler og regler for brug. Først til 
mølle princip, men med krav om tilmelding ved ankomst og Mobilpay betaling af et mindre beløb 
( til dækning af bl.a. evt. øget forsikring). 
Kommunen er klar over, at projektet ikke kan gennemføres indenfor tidsfristen, men foreslår 
midlertidig teltplads.
Der blev drøftet anden placering ved asfaltvejen, men her må der forventes nabo indsigelse. 
Nærmeste nabo har accepteret forslaget om placering ved vikingehuset.
Der er udarbejdet forslag til ansøgning, og der er booket forhåndssamtale med bygningskontoret 
samt udarbejdet ansøgning til Fredningsnævnet. Der rettes henvendelse til Park og Natur, da 
kommunen er grundejer.

Bestyrelsen gik ind for forslaget

Dagsorden pkt 6: Vikingemarked
Markedet agtes afholdt i 2021, dog under hensyn til Corona situation.
Der er pt tilmeldt 55. Der sættes ny påmindelse på Facebook.
Jørgen Fristrup har givet tilsagn om grillstegning.
Elin foreslår, at køkkenhuset udbedres. Der nedsættes en gruppe: Elin, Hanne og Leif, som drøfter 
dette. Leif påpeger, at det pt vil være nok med en midlertidig reparation, da vi bør undersøge 
mulighed for at bygge nyt køkkenhus med sokkel og tag som de andre huse. Dette kan på sigt 
forbindes med smedehuset.

Dagsorden pkt 7: Åbning af pladsen.
Adgang til vikingehuset afhænger af regeringsbeslutninger om coronasituationen.
Når der åbnes laves vagtplan. Der bør også sættes en extra person på telefonvagten til 
døråbneren.

Dagsorden pkt 8: Generalforsamling
Generalforsamlingen foreslåes afholdt 27/4. Der indkaldes til generalforsamlingen, men afholdelse 
er dog afhængig af regeringsbeslutninger om coronasituationen.

Evt.
Da det grundet Corona situation ikke er muligt, at alle mødes fysisk til godkendelse af referat, 
bedes bestyrelsens medlemmer bekræfte pr mail til kassereren, om referat kan godkendes.

Bestyrelsesmødet afsluttes.

Referat : Hans Heidemann Lassen.
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