
Sebbersund Vikingeby 

Generalforsamling 7 marts 2019 i Kulturbrugsen, Sebbersund


Formanden for Sebbersund Vikingeby, Signe Nygaard bød velkommen til de 22 deltagere. 


Dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent 
Som dirigent valgtes Elin Møller, som konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt ind-
varslet.


Dagsordenens punkt 2. Bestyrelsens beretning v. Signe Nygaard. 
Hjertelig	velkommen.	

Vi	har	her	i	februar	mistet	vores	mangeårige	næs9ormand	J.	J.	Borregaard.	Han	har	været	forenin-
gen	en	stor	hjælp	lige	fra	begyndelsen,	hvor	han	hjalp	med	at	lave	vores	vedtægter	og	bistod	med	
juridisk	assistance	Bl	begge	foreninger.		Han	har	gået	Bl	hånde	med	bygning	af	grubehuse,	gravning	
af	have	og	hjulpet	med	bygningen	af	vores	nye	formidlingshus.	-	Æret	være	hans	minde.	

Vores	nye	formidlingshus	er	nu	færdigt	og	indreDet	med	borde,	bænke,	ildsted,	hylder,	vinduer	og	
køkkenafdeling	samt	videoovervågning	og	låsesystem.	Vi	er	ret	stolte	af	resultatet.	

Vi	har	været	så	heldige	at	Erik	Berthelsen	har	foræret	os	sine	vikingeskjolde,	sværd,	spyd,	sko	og	
tøj,	da	han	har	fået	en	ny	interesse	som	detektorsøger	i	stedet	for	viking.	Vi	siger	en	stor	tak	Erik	
både	for	dit	store	arbejde	for	vikingebyen	med	ildhus,	smedje,	ovn	og	nu	dit	vikingeudstyr.	

Vores	spil	som	Bunker	43	har	lavet,	er	kommet	op	at	køre	eIer	nogen	turbulens.	

Videoovervågningen	og	låsesystemet	fungerer	fint.	Dog	har	vi	lidt	problemer	her	i	foråret	2019,	så	
det	kan	først	loves	fuldt	funkBonsdygBgt	i	april	i	år	eIer	vinterlukningen.	

Der	er	blevet	sat	informaBonsplancher	op	i	huset,	og	der	er	lavet	en	Stavkirkebøsse	Bl	bidrag	fra	
besøgende.	

El	er	lavet	i	containeren	og	Bl	røgsuger	i	huset,	samt	sBk	og	forlængerledninger	Bl	kaffemaskiner.	
En	stor	tak	Bl	Leo	Brøndum	som	har	lavet	installaBonerne.	

I	april	fik	vi	ny	hjemmeside,	som	Tonio	har	lavet.	RigBg	fint	arbejde,	tak	for	det.	

I	maj	måned	havde	vi	oprydning	på	området,	da	vi	skulle	have	åbent	Hus	den	5.	maj	med	vikinge-
suppe	på	menuen	som	Tonio	og	Hans	havde	lavet.	Vi	havde	også	besøg	af	Spejderne	fra	V.	Hassing	
som	overnaDede	i	huset.	

2.	juni	var	der	indvielse	af	Halkær-cykelruten	og	ca.	50	kikkede	forbi	Vikingebyen.																										27-
28/6	havde	Sebber	Skole	undervisning	på	pladsen.	

I	juli	havde	vi	besøg	af	30	Spejdere	fra	Frederikshavn	og	Børnehaven	Regnbuen.	

4.	august	havde	vi	et	privat	arrangement	i	huset	og	den	18/8	var	der	arbejdsdag	inden	markedet	
den	15-16/9,	som	forløb	rigBg	godt	med	fint	vejr	og	mange	vikinger	og	besøgende.	Hans	og	Tonio	
var	så	heldige	at	få	sponseret	en	fryser	fra	St.	Ajstrup	Brugs,	SamBdig	dag	havde	Leif	og	Jonna	købt	
lammekøller	Bl	markedet	på	Blbud.	Så	det	gik	op	i	en	højere	enhed	den	dag.		



	Den	5/10	havde	vi	besøg	af	Mariendal	Skoles	handicapelever,	med	mange	spørgsmål,	det	var	en	
super	oplevelse	at	se	deres	glade	øjne.	

Den	1.	december	havde	vi	Solhvervsfest,	som	vi	fremover	også	vil	lave.	Den	5/12	havde	vi	igen	be-
søg	af	børnehaven	Regnbuen.	Her	var	de	hele	dagen	og	legede	og	spise	pandekager,	herlig	dag.	
15/12	var	der	privat	fest	i	huset	med	julefrokost.	Den	30/12	havde	vi	besøg	af	Visit	Aalborg,	som	
synes	godt	om	vores	område.-	

Her	i	2019	den	21-22-23/2	var	der	nogle	drenge,	som	ik	lov	at	overnaDe	i	huset,	Det	skulle	kun	
være	en	nat,	men	rygtet	bredte	sig	og	det	blev	Bl	to	næDer.	

Der	har	i	alt	været	1104	besøgende	Bl	markedet.	Fra	juni-dec.	var	der	ca.	700	besøgende	i	huset.	
Dvs	i	alt	2.000	gæster	i	2018.	

Vi	har	så	også	store	planer	for	2019.		

Elin	Møller	fandt	Puljen	Bl	forskønnelse	af	landdistrikterne.	Vi	gennemgik	prækvalificering,	og	så	
var	vi	heldige	at	få	Bldelt	Peter	Pindstrup	som	konsulent.	Han	har	været	os	en	utrolig	stor	hjælp	
med	ansøgningen	og	vi	fik	årets	bedste	julegave.	Vi	modtog	støDe	fra	Aalborg	Kommune	på	kr.	
290.000,-	Bl	opførelse	af	et	ildhus	på	32	m”.	Her	skal	der	indreDes	smedje	og	farveri	Bl	plantefarv-
ning.	SamBdig	har	vi	søgt	Velux	fonden	om	omprioritering	af	støDe		Bl	både	digital	formidling	og	Bl	
indretning	af	ildhus,	med	hjælp	fra	Søren	Christensen,	og	de	har	givet	deres	accept.	Der	er	givet	
landzoneBlladelse	allerede	og	ansøgning	om	byggeBlladelse	er	sendt.	

Der	er	opreDet	et	byggeudvalg	med-Leif	Thomsen,	Krzysztof	Malewski	og	Peter	Jensen	

Vores	Facebook	profil,		som	fra	starten	blev	forvaltet	af		BeBna	Bergmann,	er	overgået	Bl	Vikinge-
byen	og	vi	vil	sige	BeBna	tak	for	hendes	arbejde.	Vi	håber	I	alle	vil	promovere	vores	side	og	dele	
den	flifgt.	

	Vi	har	allerede		7	vikingetelte	Blmeldt	2019	markedet	den	31/8	–	1/9-2019.	

Medlemstallet	er	sBgende	og	d.d.	er	vi	71	medlemmer.	

Generalforsamlingen	godkendte	beretningen.	

Dagsordenens punkt 3. Regnskab v. kassereren Antoine Groslier. 
Årets regnskab blev gennemgået og sammenlignet med de seneste år.

Det fremgik bl.a., at kontingentbeløbet er støt stigende, og at salget ved årets vikinge-
marked er fordoblet. Året viste et driftsoverskud på godt 4000 kr., og regnskabet balance-
rer med 54541 kr.

Regnskabet er revideret uden påtegning.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet


Dagsordenens punkt 4, Valg til bestyrelsen. 
På valg var Leif Have Thomsen, Hans Heidemann Lassen og Allan Milton Kristensen, som 
alle modtog genvalg. 


Dagsordenens punkt 5. Valg af suppleanter.  
Der var genvalg af Jens Niss, og nyvalgt blev Lennart Olsson.




Dagsordenens punkt 6. Valg af revisorer. 
Ellinor Wolff og Niels Pedersen blev genvalgt.


Dagsordenens punkt 7. Nedsættelse af udvalg. 

Punktet udgår.


Dagsordenens punkt 8. Forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


Dagsordenens punkt 9. Eventuelt 
Antoine Groslier gennemgik medlems- og besøgsstatistik. Her blev det vist, hvor mange 
opslag, der er på foreningens hjemmeside (12.678), og  hvor mange der følger forenin-
gens facebookside (536) samt Vikingegruppens facebookside (106). Efter det afholdte 
møde i Aalborg Fjordland er Sebbersund Vikingeby også kommet på Kultunaut, den elek-
troniske kulturguide som i samarbejde med Visit Aalborg, viser planlagte begivenheder i 
området.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.


Som dirigent:  Elin Møller                                                 Som referent: Hans Heidemann Lassen


