
Generalforsamling	  Vikingebyen	  26.02.2013

Velkomst!

Siden	  sidste	  generalforsamling	  har	  vi	  ha>	  5	  bestyrelsesmøder	  og	  en	  del	  møder	  i	  
fondsgruppen	  	  samt	  mange	  klubmøder	  i	  e>erårs	  og	  vintermånederne	  .	  derudover	  er	  
der	  brugt	  et	  utal	  af	  Dmer	  	  i	  akDvitetsområdet	  i	  sommermånederne,	  med	  Erik	  og	  Per	  i	  
spidsen	  er	  der	  lavet	  en	  del	  synlige	  resultater.	  Især	  de	  to	  værksteder	  med	  en	  bageovn	  	  
i	  det	  ene	  har	  givet	  området	  et	  lø>	  og	  den	  nye	  	  infotavle	  er	  også	  et	  vigDg	  element,	  
desuden	  har	  vores	  kasserer	  lavet	  et	  nyt	  banner	  der	  også	  er	  med	  Dl	  at	  synliggøre	  
vikingebyen.

Nibe	  TurisLorening	  og	  Visit	  Aalborg	  har	  genoptrykt	  en	  fin	  folder	  om	  vikingebyen,	  det	  
har	  vi	  manglet	  længe,	  men	  nu	  er	  den	  der.

	  Foreningen	  	  fik	  	  10.000	  kr.	  af	  Nibe	  fesDvalen	  Dl	  indkøb	  af	  træ-‐	  materialer	  	  ,	  en	  del	  af	  
pengene	  er	  gået	  Dl	  indkøb	  af	  egetræ	  Dl	  tagene.	  

Vi	  fik	  også	  9.000	  kr.	  af	  Forvaltningen	  for	  Sundhed	  og	  bæredygDg	  udvikling	  Dl	  indkøb	  
at	  de	  to	  store	  borde	  og	  bænke,	  vi	  skulle	  selv	  betale	  1000	  kr.	  	  De	  floTe	  borde	  og	  
bænke	  er	  lavet	  i	  Hammer	  Bakker	  hvor	  de	  psyk.handicappede	  har	  været	  med	  Dl	  at	  
lave	  dem	  og	  de	  var	  også	  med	  ovre	  og	  sæTe	  dem	  op.

Med	  de	  to	  grubehuse,	  værkstederne,	  det	  store	  nye	  bålsted	  gør,	  at	  der	  e>erhånden	  
er	  mange	  der	  bruger	  området.	  Vi	  får	  henvendelser	  fra	  foreninger,	  skoler	  og	  andre	  
der	  gerne	  vil	  lave	  akDviteter	  der,	  og	  det	  er	  man	  velkommen	  Dl	  hvis	  bare	  man	  rydder	  
op	  e>er	  sig.

En	  af	  de	  vigDgste	  	  Dng	  der	  mangler	  i	  akDvitetsområdet	  er	  et	  toilet,	  vi	  har	  derfor	  søgt	  
Fredningsnævnet	  om	  Dlladelse	  Dl	  at	  etablere	  et	  mulToilet	  ,	  Fredningsnævnet	  og	  
kommunen	  har	  været	  og	  besigDge	  området	  og	  har	  givet	  os	  Dlladelsen.	  Vi	  mangler	  nu	  
kun	  pengene,	  vi	  har	  fået	  et	  Dlbud	  på	  57.000	  og	  det	  beløb	  har	  vi	  søgt	  om	  hos	  
Frilu>srådet,	  som	  vil	  behandle	  vores	  ansøgningen	  først	  i	  marts,	  vi	  krydser	  fingre	  for	  
at	  vi	  får	  pengene,	  for	  når	  toileTet	  bliver	  lavet	  så	  vil	  der	  være	  mulighed	  for	  mange	  
flere	  akDviteter	  i	  området.

SamDdig	  med	  at	  Fredningsnævnet	  besigDgede	  Vikingebyen,	  var	  de	  ude	  og	  se	  på	  den	  
del	  af	  St.	  Ajstrupvej	  der	  e>er	  fredningskendelsen	  skal	  nedlægges,	  Kommunen	  havde	  
håbet	  at	  vejen	  bare	  kunne	  lukkes	  og	  bruges	  som	  sD,	  men	  sådan	  gik	  det	  ikke,	  vejen	  
skal	  \ernes	  og	  der	  skal	  e>erfølgende	  laves	  en	  sD	  snarest	  her	  i	  det	  nye	  år.

	  



AkDvitetsdagen	  2012	  var	  også	  denne	  gang	  en	  succes	  ,	  der	  var	  mange	  besøgende,	  og	  
vejret	  var	  godt.	  Det	  nye	  område	  fungerer	  rigDg	  godt,	  når	  der	  bliver	  lavet	  en	  god	  plan	  
for	  opsDlling	  af	  telte	  m.m.	  

Smeden	  Peter	  er	  igen	  rykket	  ind	  i	  det	  gamle	  grubehus	  ,	  hvor	  han	  bedre	  kan	  smede	  i	  
den	  belysning	  der	  er	  der.	  Men	  succesen	  a]ænger	  jo	  også	  af	  at	  vore	  venner	  fra	  
Lindholm	  gruppen	  kommer	  med	  deres	  fine	  udstyr	  og	  at	  grillmester	  Jørn	  Fristrup	  
steger	  lammekøllerne	  og	  samarbejdet	  med	  turisLoreningen	  om	  at	  sælge	  drikkevarer	  
og	  Jens	  Niss	  kommer	  med	  det	  varme	  vand	  så	  hygiejnen	  er	  i	  orden	  en	  stor	  tak	  Dl	  jer	  
alle	  der	  har	  været	  med	  Dl	  at	  få	  Dngene	  Dl	  at	  fungere.

Vi	  skylder	  også	  Jens	  Niss	  stor	  tak	  fordi	  han	  flere	  gange	  uopfordret	  har	  været	  ovre	  	  og	  
slå	  græsset	  i	  formidlingsområdet,	  det	  har	  været	  en	  stor	  hjælp	  da	  Kommunen	  	  kun	  
slår	  græsset	  en	  eller	  to	  gange	  i	  sæsonen.

I	  henhold	  Dl	  fredningen	  så	  skulle	  vi	  \erne	  alt	  fra	  det	  gamle	  formidlingsområde,	  
grubehus	  og	  udsDllingsbygning,	  grubehuset	  blev	  jo	  flyTet	  forrige	  år,	  og	  
udsDllingshuset	  har	  vi	  solgt	  og	  køber	  skulle	  selv	  \erne	  det,	  da	  vi	  ikke	  havde	  	  overskud	  
Dl	  at	  gøre	  det.

Stavkirken:	  Vi	  havde	  håbet	  at	  vi	  i	  år	  kunne	  sige	  at	  nu	  skal	  vi	  i	  gang	  i	  at	  bygge	  
stavkirken,	  	  men	  desværre	  så	  har	  vi	  ikke	  fået	  fremskaffet	  den	  nødvendige	  kapital	  
endnu,	  vi	  har	  fået	  afslag	  fra	  Mærsk	  Mac	  Kinny	  Møllers	  fond	  og	  fra	  Spar	  Nord	  Fonden,	  	  
Vi	  har	  også	  fået	  afslag	  fra	  Aalborg	  kommunes	  skole	  og	  kultur	  forvaltning,	  dog	  har	  de	  
givet	  os	  15.000	  kr.Dl	  dri>	  i	  2013.	  	  Når	  vi	  søger	  fonde	  er	  det	  vigDgt	  at	  kommunen	  
støTer	  op	  om	  projektet,	  vi	  har	  derfor	  ha>	  en	  snak	  med	  Sundhed	  og	  bæredygDg	  
udvikling	  ,	  om	  de	  kan	  finde	  nogle	  penge,	  men	  ellers	  er	  næste	  step	  en	  ansøgning	  Dl	  
det	  Obelske	  fond.	  Vi	  giver	  ikke	  op,	  og	  jeg	  kan	  fortælle	  at	  Biskoppen	  har	  givet	  Dlsagn	  
om	  at	  komme	  og	  indvie	  kirken	  når	  den	  er	  opført.

Af	  kommende	  ak$viteter	  er	  at	  få	  etableret	  et	  Dngsted	  og	  i	  den	  forbindelse	  har	  vi	  fået	  
foræret	  nogle	  store	  sten	  som	  vognmand	  Niels	  Ove	  Nymann	  har	  hentet	  for	  os	  ,	  	  den	  
største	  af	  stenene	  skal	  bruges	  Dl	  en	  runesten,	  vi	  e>erlyser	  derfor	  en	  dygDg	  
stenhugger	  Dl	  det	  projekt.

Den	  05.03.	  er	  vi	  inviteret	  Dl	  Lokalhistorisk	  forenings	  generalforsamling	  hvor	  Ellinor	  vil	  
fortælle	  om	  Vikingebyen	  og	  Stavkirken	  og	  Tonio	  har	  lavet	  em	  billedserie	  over	  emnet.

	  



Af	  andre	  akDviteter	  er	  der	  her	  den	  04.04.	  på	  Nibe	  bibliotek	  et	  foredrag	  af	  Marianne	  
Hummelshøj	  om	  en	  tur	  tul	  Erik	  den	  Rødes	  hjemsted	  i	  Grønland.

UlDmo	  maj	  er	  der	  planlagt	  et	  smedetræf	  i	  smedehyTen	  i	  Sebbersund	  og	  	  den	  26.05	  
har	  vi	  et	  arrangement	  sammen	  med	  naturvejleder	  Ole	  Henriksen.	  Se	  Naturguiden.

Den	  20.06	  	  vil	  	  5.	  sct.	  Georgsgilde	  i	  Aalborg	  besøge	  området	  og	  holde	  deres	  
frilu>sgildehal	  der.

Og	  så	  nærmer	  vi	  os	  igen	  den	  årlige	  akDvitetsdag	  som	  skal	  være	  enten	  den	  17.	  eller	  
18.	  aug	  eller	  måske	  begge	  dage,	  det	  vil	  vi	  gerne	  have	  nogle	  synspunkter	  på.	  

Vi	  har	  også	  i	  bestyrelsen	  ha>	  en	  drø>else	  af	  om	  vi	  skal	  skære	  ned	  på	  antal	  
kluba>ner,	  men	  det	  er	  der	  måske	  ikke	  rigDg	  stemning	  for,	  der	  er	  derimod	  forslag	  om	  
at	  lave	  nogle	  kurser	  af	  forskellig	  slags	  ,	  men	  det	  vil	  kræve	  at	  der	  er	  nogen	  der	  påtager	  
sig	  at	  stå	  i	  spidsen	  for	  det.	  For	  eks	  at	  der	  laves	  et	  kursus	  i	  skind	  arbejde	  eller	  ben	  eller	  
sy	  dragter.	  Vi	  har	  fået	  en	  del	  stof	  fra	  Gabriel	  i	  Aalborg	  og	  her	  forleden	  kom	  Jens	  Niss	  
med	  	  en	  del	  skind	  fra	  Beredskabet	  i	  Nibe,	  og	  vi	  har	  også	  en	  hel	  del	  horn,	  er	  der	  
nogen	  der	  lyst	  og	  Dd	  så	  er	  det	  bare	  at	  gå	  i	  gang.	  Der	  er	  i	  øvrigt	  også	  en	  del	  pil	  Dl	  flet	  
ovre	  i	  Sebbersund	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  kan	  det.

Men	  lad	  os	  tage	  en	  snak	  om	  der	  er	  nogen	  der	  har	  lyst	  Dl	  at	  gå	  i	  gang.

Til	  slut	  vil	  jeg	  gerne	  takke	  bestyrelsen	  for	  godt	  samarbejde	  og	  tak	  Dl	  Leif	  G.	  Madsen	  
for	  den	  Dd	  han	  har	  været	  med	  i	  bestyrelsen.	  Men	  også	  stor	  tak	  Dl	  de	  mange	  der	  har	  
været	  med	  Dl	  at	  gøre	  en	  indsats	  i	  årets	  løb	  uden	  jer	  så	  har	  vi	  jo	  ikke	  en	  levende	  
forening.

P.b.v.

Elin	  Møller

	  	  

	  


