
Sebbersund Vikingeby
Generalforsamling 27 februar 2017 i Kulturbrugsen, Sebbersund.
Generalforsamlingen havde 14 deltagere.

Dagsorden pkt 1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Palle Nygaard, som havde konstateret , at generalforsamlingen er lovligt ind-
varslet.
Dagsordenen pkt 2. Beretning.
Formanden, Elin Møller, aflagde beretning for 2016. Beretningen vedlagt.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
Herefter viste Antoine Groslier en film om vikingemarkedet  2016.

Dagsorden pkt 3. Regnskab for 2016.
Kassereren, Antoine Groslier, gennemgik regnskabet for Vikingebyens Venner.
Heraf fremgik bl.a at der i forbindelse med vikingemarkedet havde været overskud.
Fra Aalborg Kommune og Lokale -og Anlægsfonden  er modtaget 805000 kr, som skal anvendes til 
formidlingsformål, herunder opførelse af formidlingshus og digital formidling. I denne forbindelse er 
der oprettet en særskilt bygge-konto.
Foreningens revisor, Egon Knudsen, har godkendt regnskabet med bemærkning, at bilag er kon-
trolleret stikprøvevis.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Dagsorden pkt 4. Valg til bestyrelse.
På valg er  Betina Bergmann, som ikke ønsker genvalg, samt J.J.Borregaard og Hans Heidemann 
Lassen, som begge vil acceptere genvalg.Forslag til nyt bestyrelsesmedlem er Leif Have.
De nævnte blev valgt.
Dagsorden pkt 5. Valg af suppleanter.
Som 1.suppleant valgtes Jens Niss, og som 2. suppleant Vibeke Petersen.

Dagsorden pkt 6. Valg af revisor.
Den hidtidige revisor, Egon Knudsen, ønsker ikke genvalg. På bestyrelsens forslag vælges to re-
visorer. 
Ellinor Wolff og Niels Pedersen blev valgt.

Dagsorden pkt 7. Indkomne forslag.
- Fra Erik Bertelsen er der indkommet bemærkninger til formidlingshus. Det ønskes, at plancher 
etc ikke placeres i huset. Formanden oplyste, at det er et krav fra kommunen i forbindelse med 
støtte til opførelse af hus og formidling, at der skal være formidling i huset. 
Forslaget blev ikke bragt til afstemning, da forslagsstilleren ikke var til stede.
-Fra bestyrelsen er der forslag om, at kontingentet hæves til 75 kr pr person, samt af regnskabs-
tekniske grunde, at kontingentet bliver personligt. Der vil således ikke fremover være familiemed-
lemskab. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Dagsorden pkt 8 Evt.
På spørgsmål oplyste kassereren, at foreningen ved årets start havde 79 medlemmer, hvoraf 68 
har betalt kontingent. Der sendes 11 påmindelser.
Kassereren oplyste endvidere, at ungdomsmedlemmer under 18 år er kontingentfrie.

Formanden rettede tak til Betina Bergmann for hendes arbejde i bestyrelsen og velkommen til Leif 
Have.
Desuden rettedes tak til dirigenten.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.



Som dirigent: Palle Nygaard                                                   referent: Hans Heidemann Lassen


