
Sebbersund Vikingeby Bestyrelsesmøde 8 marts 2022

Til stede: Signe Nygaard, Antoine Groslier, Jens Niss, Hans Heidemann Lassen, Leo 
Brøndum
og Elin Møller

1.Generalforsamling.
Afholdes 21/3 2022 i Kulturbrugsen kl 19. Indkaldelse sættes på nettet 9/3. Dagsorden iflg. 
vedtægter. På valg er Signe Nygaard, Antoine Groslier og Leo Brøndum, som indtrådte i 
bestyrelsen efter Marie Dahl.

 Kommunens bestyrelsesrepræsentanter. For hidtidige byrådsperiode har Hanne Staun 
Sørensen og Bjarne Sørensen været byrådets repræsentanter i foreningerne bag 
Vikingebyen. Hanne er næstformand. Dette drøftede vi på møde med Betina Tønder ( se 
nedenfor). Hun mente ikke at Vikingebyen er på det nye byråds liste over foreninger, hvor 
byrådet udmelder bestyrelsesmedlemmer. Kommunen har ikke meldt noget ud overfor 
foreningerne. Vi bad om at få en afklaring specielt aht den selvejende institution og 
vedtægterne for denne, samt kommunens øvrige “forpligtelser” overfor Vikingebyen 

I tilknytning til generalforsamlingen foreslås foredrag af Morten Wium om arkæologiske 
udgravninger på Orkney øerne. Alternativt Vikingebyens key note præsentation.

2. Shelterprojekt.
Alle tilladelser er i hus. Byggetilladelse blev først meddelt i november 2021.
Kommunen har i november udbedt sig redegørelse for status for projektet, og vi har sendt 
de ønskede oplysninger med forklaring på, at projektet endnu ikke er påbegyndt. Vi har 
samtidig oplyst, at budgettet for shelters ikke kan overholdes som følge af prisstigning på 
træ, og vi har spurgt, om der er mulighed for at tilsagnet kan øges.
Der er netop modtaget svar, at vi fortsat kan modtage det oprindelige støttebeløb, men at 
der ikke er mulighed for forøgelse.
Alternative muligheder for shelters af tilsvarende kvalitet, men lavere pris undersøges.

3. Infotavle.
Leif ønsker hjælp til opsætning.

4. Grubehus.
Det gamle grubehus har lidt betydelig skade under storm. Tækkemand bestilles.

5. Håndværkerweekend 
Gennemføres 7-8 maj 2022

6. Vikingemarked.
Afholdes 3-4 september 2022. Vikinger, der deltog sidste år, får forhåndsinvitation.

7. LAK- Landsbyer i Aalborg Kommune. 
Generalforsamling holdes 29/3 i Øster Hassing. Sebbersund bliver årets landsby , og 
Vikingebyen er indbudt. Signe, Leo og Elin deltager. Hanne spørges.

8. Regnskab.
Regnskaber for Vikingebyen og den Selvejende Institution blev gennemgået. Bestyrelsen 
godkendte regnskaberne.



9. Evt.
- Øvrige arrangementer: 1 maj 2022. Vikingeforedrag i Kulturbrugsen med besøg i 
Vikingebyen.
4 august 2022. Ung i Aalborg.
Der har desuden været henvendelse fra Nibe skole, men dato ikke aftalt.
Efter bestyrelsesmødet har Sebber Idrætsforening rettet henvendelse om besøg i 
Vikingebyen 28 august 2022. Hhl har sagt ja til at fortælle.

- Forslag om isolering af del af vikingehuset, så det kan bruges som klublokale.

- På bestyrelsesmødet nævntes, at der har været holdt møde (12/1 2022) med 
foreningens kommune-konsulent, Betina Tønder. Her blev der udover spørgsmålet om 
kommunens bestyrelsesrepræsentanter drøftet forskellige “udeståender”:
Forslag til vedtægtsændringer for den selvejende institution, specielt kravet om autoriseret 
revisor, som er meget dyrt i forhold til de få regnskabposter
 Kommunens Brugsretsaftale, som vi har fået til underskrift. På bestyrelsesmødet nåede vi 
ikke at drøfte den.  Vi fortalte Betina,  at vi undrer os noget over den, da det alene er en 
arealaftale. Siden november 2018 har vi “forhandlet” om en brugsaftale, som herudover 
omfatter de tidligere mundtlige aftaler om drift, el, vand, græsslåning, brænde, 
tømning. Desuden har vi nogle spørgsmål vedr arealet, opsigelsesafsnittet etc
Vi har sendt relevant korrespondance om disse “udeståender” til Betina, men har ikke hørt 
noget endnu.


