
Generalforsamling 2020. Vikingebyen i Sebbersund, afholdt 11/10 2021 i 
Kulturbrugsen

Formanden , Signe Nygaard, bød velkommen til de 14 deltagere.

Dagsorden pkt.1: Valg af dirigent.
Palle Nygaard blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet.

Dagsorden pkt. 2: Bestyrelsens års beretning 2020 v. fmd Signe Nygaard.
Generalforsamlingen mindedes Allan Kristensen og Jonna Thomsen med et minuts 
stilhed.
Formanden rettede tak til Leif Thomsen for det store arbejde med Smedehus samt tak til 
Leo Brøndum for el-arbejde.

I 2020 var det ikke muligt at afholde vikingemarked p.gr. af Corona- forsamlingsforbud.

Trods Corona- situationen har der været 661 besøgende. Sebber skole har flere gange 
brugt Vikingebyen til undervisningsforløb.

Generalforsamlingen godkendte beretningen

Dagsorden pkt.3: Årsregnskab v. Kassereren, Antoine Groslier.
Driftsregnskabet udviste indtægter på 32645 kr. og udgifter på 28298 kr. og dermed et 
driftsresultat på 4347 kr.
Årets byggeudgifter har været 140000 kr. Regnskabet balancerer med 160720 kr.
Regnskabet er revideret uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Dagsorden pkt.4: Valg til bestyrelse.
På valg er Jens Niss og Hans Heidemann Lassen ( som begge accepterer genvalg) og 
Leif Thomsen, som ikke ønsker genvalg, men som accepterer at fortsætte i bestyrelsen til 
næste ordinære generalforsamling i marts 2022. Alle tre blev således genvalgt.

Dagsorden pkt. 5: Valg af suppleant.
Krzysztof Malewski blev valgt.

Dagsorden pkt. 6: Valg af revisorer.
Ellinor Wolff og Niels Pedersen blev genvalgt.

Dagsorden pkt. 7: Indkomne forslag.
Ingen forslag.

Dagsorden pkt. 8: Eventuelt.
Leif Thomsen bemærkede, at der til næste års vikingemarked bør opstilles toiletvogn med 
to toiletter. Byggeansøgning til madhus bør indgives, selvom der ikke er opnået bevilling 
endnu.
Der er modtaget henvendelser om, at der bør være salat til lammestegen, der serveres til 
markedet. Det drøftedes at købe et lokalt lam og servere kålsalat.
Forslag om solhvervsfest d 4/12.
Opslagstavle. Leif har forberedt byggeri. Nøjagtig placering skal angives.

http://p.gr/


Statistik:
Vikingebyen har 86 medlemmer, og medlemstal stiger.
Hjemmesiden har haft 16000 besøg i perioden 1/3 20 - 30/9 21. Facebook når 8000 
personer. Vikingegruppen har 248 følgere og vokser stadig, især efter markedet.
Kassereren foregreb regnskab for vikingemarkedet 2021, som havde et besøgstal på ca 
1400 og viste et overskud på 8700 kr. Hertil kommer et kommunalt tilskud på 9400 kr.
Erfaringer: Kasseapparatet giver en detaljeret oversigt over salg af div. varer og en 
lagerstyring, som kan anvendes til budget for næste års marked. Madbilletter til 
medhjælpere ( 1600 kr.) er givet godt ud. Næste år skal der laves en realistisk vagtplan. 
Mailinvitation til medhjælpere i god tid. Kvaliteten af brænde skal være bedre.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:

Palle Nygaard

Referent: 
Hans Heidemann Lassen.


