Sebbersund Vikingeby
Generalforsamling 28 februar 2018 i Kulturbrugsen i Sebbersund
Formanden, Elin Møller bød velkommen til generalforsamlingen, som havde 26 deltagere.
Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Palle Nygaard, som konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning v. formanden Elin Møller
Siden sidste generalforsamling har vi holdt 5 bestyrelsesmøder og et utal af klubmøder. Vi rykkede
jo ind i Kulturbrugsen sidste år, hvor vi flyttede klubbens habengut fra Jens Niss`s værksted i
Skalhuse til garagen her , og hvor vi opsatte nogle skabe, vi havde fået af adv. Borregård, da de
flyttede, og her inde i det lille klublokale investerede vi i et fint skab til opmagasinering af papir og
dokumenter m.m. så vi havde tingene ved hånden, når vi holdt møder. Det var oprindelig planen,
at vi også ville få mulighed for at benytte et lokale til lidt værkstedsfaciliteter, for det skulle vi betale 5000 kr. i leje om året . Forudsætningen for de tilskud, vi havde fået af kommunen, var , at
Vikingebyen og Kulturbrugsen skulle samarbejde. Udover lokalefællesskab så har vi holdt et enkelt fælles møde. I oktober fik vi en opsigelse på vores brug af garagen, da den skulle fjernes til
fordel for et nyt udhus på grunden. Vi var heldigvis så langt med byggeriet af det nye klub og formidlingshus i Vikingebyen, så vi kunne flytte vores ting derud. Aftalen med kulturbrugsen er nu, at
vi på lige fod med andre medlemmer kan bruge huset til møder uden at skulle betale den årlige
leje, det vil også være begrænset, hvor mange møder vi vil komme til at holde her.
Som vi fortalte på sidste generalforsamling, så var det planen at tømreren skulle starte lige e7er påske med
at bygge klub- og formidlingshuset på den sokkel og det gulv, vi havde lavet. Men som det så >t sker, så var
håndværkeren ikke klar, og det skyldtes bl. andet at den første sending egetræ, han ﬁk hjem, ikke var af ordentlig kvalitet, så først den 04. juli startede byggeriet op. Vi havde i forvejen besluEet, at vi ville holde rejsegilde sammen med vikingemarkedet sidst i august, så der var godt nok nerver på, om det kunne lykkes,
problemet var også, at der var nogle frivillige, der var faldet fra . Projektet indebar, at vi selv skulle beklæde
væggene, lave døre og lægge tag på. Vi a7alte med tømreren at han skulle lægge tagspån på for os for det
kunne vi godt se, at det magtede vi ikke. Når det alligevel lykkedes at blive klar >l rejsegildet, så skyldtes
det, at både de frivillige og tømreren gav den en ordentlig skalle. Leif har knoklet som en gal med beklædningen og har ha7 stor hjælp af Kræsten Graae, der har været ﬂink >l at komme og hjælpe . Leif har også
lavet et lo7srum og et ﬁnt bålsted Inde i huset osv. Jens Niss og Leif har sammen lavet de ﬁne døre, og Signe har lavet de smukke udskæringer. Stor, stor tak >l jer. Det er ikke muligt at nævne alle, der ind imellem
har været omkring og har givet en hånd med, men stor tak >l jer alle sammen. Tømreren har nu færdiggjort
sit arbejde, og jeg skulle hilse jer alle og sige stor tak for godt samarbejde. Vi er nu så langt med huset, at vi
kun mangler noget indvendigt inventar, borde og bænke med mere, og vi håber, at der er ﬂere, der melder
sig >l at være med.
En anden del af projekt klub- og formidlingshus var kommunens krav om, at vi skulle bruge en del af >lskuddet >l formidling. Arbejdsgruppen som blev nedsat består af Ellinor som tovholder Hans, Tonio og Be>na, de har brugt oceaner af >d på det sammen med konsulenUirmaet Bunker 43, første del af projektet er
næsten færdigt, vi håber at skaﬀe ﬂere fondsmidler >l etape to. Også stor tak >l jer for de mange >mer, I har
brugt på det.
Der har i længere >d været ønske fra de frivillige om, at vi skulle have værkstedsfaciliteter i Vikingebyen, vi
har derfor i forbindelse med byggeriet købt en ﬁn 20 fodscontainer som skal indreEes >l værksted, udvendig skal vi have den camouﬂeret, så den falder i med bevoksningen. Den lille gamle container bruger vi >l
opmagasinering af de >ng, vi bruger >l markedet, og det er ikke besluEet endnu, om den skal rykkes længe-

re ind mellem træerne, eller den skal Zernes. Ud over færdiggørelse af det nye hus, så er der andre >ng, der
trænger sig på, bl. andet rep af grubehusene, og vi vil gerne have bygget en ny ovn, og især ønsker vi os et
bedre sted >l smeden, så vi bliver ikke arbejdsløse foreløbig.
Vikingemarkedet i 2017 blev særdeles vellykket, lørdag havde vi jo rejsegilde som vores tømrer sponsorerede , og det var et tradionelt rejsegilde med tale af Rådmand Mads Duedahl , som gav udtryk for stor begejstring for byggeriet og for det frivillige arbejde, der bliver udført i vikingebyen. Dere7er var der pølser, øl og
vand >l de mange gæster. E7erfølgende var der et velbesøgt marked, som vi plejer, med spidstegt lam, pølser, brændenældesuppe, frugtsuppe, vikingebrød, urtete og pandekagebagning , og der var heldigvis mødt
mange vikinger op med deres mange forskellige ﬁne håndværk, der gør det >l et spændende vikingemarked. En ﬁn ak>vitet for børnene er krigerne, der laver krigerskole, og der er en gruppe, som laver pandekagebagning, hvilket også er en populær ak>vitet. Rig>g mange tak >l alle dem der var med >l at gøre det >l
et vellykket marked, og vi kan også sige tak >l vejrguderne, som var med os, vi skønner, at der har været ca.
700 gæster lørdag og søndag.
I årets løb har der været en del andre arrangementer i vikingebyen, de omkring liggende skoler bruger stedet en del, og der har været skoleklasser fra Nibe, 60 >l 80 hver gang som cyklede derud, og hvor vi fortalte
om vikinge>den, serverede vikingebrød, og Hans havde dem på ski7 med oppe på Bjerget, hvor de også ﬁk
historien fortalt, de brugte hele dagen >l forskellige vikingeak>viteter.
I regi af Aalborg Fjordland deltog vi også i en vellykket Grøn dag på Halkær Mølle ,hvor vi serverede brændenældesuppe, og Signe og Be>na viste, hvordan man karter og spinder garn.
I 2016 havde vi gudstjeneste i samarbejde med Sebber Menighedsråd, og i 2017 var der et arrangement,
hvor menigheden først var i kirke, og e7erfølgende kom ud i Vikingebyen og ﬁk et foredrag om vikinge>den i
Sebber , det var jo meningen, vi skulle have et samarbejde med dem omkring brugen af trækirken, men det
må komme ,når det på sigt lykkes at få kirken bygget.
Spejderne bruger også området >l forskellige ak>viteter, og der er nogen af dem, der også er krigere, når vi
holder marked.
Men ellers bliver området brugt af mange, som bare kommer med deres madkurv, og når vi går og arbejder,
giver vi os >d >l at fortælle om området , hvilket som regel gør lykke.
Her i 2018 er der allerede ﬂere forhåndsbes>llinger på arrangementer, bl. andet kommer der 25 personer
den 18. 03. som ønsker at høre om vikinge>den i Sebber.
Den 05. maj har bestyrelsen besluEet, at der skal holdes åbent hus for Sebberborgerne, hvor vi vil servere
lammegryde m.m.
Og huset skal danne rammen om et bryllup den 19. maj, og 24. juni kommer der en vikingekaravane på rejse, og vikingemarkedet er som sædvanlig sidst i august.
Jeg vil sluEe med at sige tak >l alle jer, der har gjort en indsats for vikingebyen i årets løb, og jeg glæder mig
>l, at vi sammen kan få vore projekter gjort færdige. Og så vil jeg sige tak >l bestyrelsen for godt samarbejde.
Og sam>dig vil jeg for mit eget vedkommende sige tak for de 25 år, jeg nu har arbejdet med vikingebyen ,
nu er det så >d >l, at der er andre, der må tage over.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Dagsordenens punkt 3: Regnskab ved kassereren, Antoine Groslier
Regnskabet blev gennemgået. De altovervældende poster i 2017 vedrører byggeri af formidlingshus samt
formidlingsprojekt, som nærmer sig afslutning.
Bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden står for udbetaling.
Vikingemarkedet udviste et lille overskud.
Fremover vil der være en besparelse på lokaleleje i Kulturbrugsen. Til gengæld forøges kon>ngentet for foreningsmedlemskab.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Dagsordenens punkt 4: Valg ;l bestyrelse
På valg: Signe Nygaard, Allan Kristensen og Antoine Groslier.
Signe Nygaard og Antoine Groslier modtog genvalg. Nyvalgt blev Peter Jensen.
Aalborg Byråd har udpeget Hanne Staun Sørensen og Bjarne Sørensen >l repræsentanter i bestyrelsen
Dagsordenens punkt 5: Valg af suppleanter
Som suppleanter valgtes Allan Kristensen og Jens Niss.

Dagsordenens punkt 6: Valg af revisorer
Som revisorer valgtes Ellinor Wolﬀ og Niels Pedersen

Dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag

Dagsordenens punkt 8: Eventuelt
Antoine Groslier oplyste, at der i 2017 har været næsten 10000 besøg på Vikingebyens hjemmeside, ligesom der er 415 følgere på facebook.
Here7er blev der givet vejledning i downloading og brug af Sebbersund Vikingeby`s
informa>onsspil.

Dirigenten, Palle Nygaard, afsluHede hereJer generalforsamlingen.

Ellinor Wolﬀ takkede here7er på foreningens vegne Elin Møller for den store indsats for Sebbersund Vikingeby gennem 25 år.
Elin har været foregangskvinde for hele projektet omkring Vikingebyen fra begyndelsen med lokalplan og
fredning samt s>7else af foreningen, hvor hun som formand har forestået ansøgninger af fondsmidler. E7er

at byggeri af trækirken for >den har måEet sæEes i bero, har Elin lagt kræ7erne i formidlingsprojekt, som
nu har resulteret i opførelse af ﬂot formidlingshus.
Elin har i hele foreningens virke deltaget ak>vt. Fældning af træer, udgravning og opførelse af grubehuse.
Elin bruger sit enorme netværk. “Elin skaﬀer alt”. Det nyder foreningen godt af i det daglige, og ikke mindst
vikingemarkedet.
Elin tager hånd om de ak>ve i Vikingebyen. Antallet af hjemmebagte boller gennem de 25 år er umuligt at
opgøre.
Ellinor Wolﬀ sluEede med at sige, at foreningen skylder dig, Elin, utrolig stor tak, og at det vil være umuligt
at udfylde din plads.
Bestyrelsen overrakte here7er foreningens gaver >l Elin, en sølvebroche, kopi af detektorfund ved Trelleborg samt en vin- og chokoladekurv, som også er tak >l Bent.

Sebbersund d 28 februar 2018.
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