
Generalforsamling i Vikingebyens venner 
Tirsdag den 24.02. 2015 kl. 19 i huset i Grønnegade 29 Nibe 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Ole Pedersen, som konstaterede, at 
generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

2.  Formandens beretning.Elin Møller fremlagde beretning for året 2014. Her-
under omtaltes foreningens hjemmeside og Facebook-profil, som har fået 
megen ros. Årets vikingemarked var velbesøgt, og formanden rettede tak til 
de mange aktører. Til trækirke-projektet har foreningen modtaget tilskud på 
45000 kr fra kommunens AKA-pulje til start på digitalt formidlingsprojekt. Der 
desuden givet tilsagn fra Aalborg Kommune om 750000 kr til støtte til trækir-
keprojektet, og der er herefter færdiggjort ansøgning til Det Obelske Familie-
fond, ligesom der forberedes ansøgninger til andre fonde. Beretningen, som 
blev godkendt af generalforsamlingen, er i sin helhed vist på foreningens 
hjemmeside.  
  
3. Regnskab. Kassereren Antoine Groslier fremlagde regnskabet, som viste 
et overskud på 6243 kr og en status på 20569 kr. Foreningen vil fremover fast 
modtage tilskud fra Aalborg Kommune. Generalforsamlingen godkendte 
regnskabet. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer/ på valg er J.J. Boregård, Hans Heidemann 
Lassen, Allan Kristensen, Erik Bertelsen, som alle blev genvalgt. 

5. Valg af suppleanter. Jens Niss og Bodil Jørgensen blev genvalgt. 

6.Valg af revisor. Egon Knudsen blev genvalgt. 

7. Valg af underudvalg. Der er nedsat et fondsudvalg. Bestyrelsen finder be-
hov for et markedsudvalg. Dette vil blive nedsat senere. 

8. Indkomne forslag. Ingen forslag. 

9. Evt. Hans Heidemann Lassen berettede om crowdfunding projekt, som An-
toine Groslier og han arbejder med- både i en dansk og en engelsk (USA) 
udgave. Det er håbet, at der herved kan skaffes midler som supplement til de 
ansøgte fondsmidler. Vikingebyen er indmeldt i crowdfunding forening, som 
har skabelon til ansøgning. 
Antoine Groslier berettede om foreningens hjemmeside og Facebook-side, 
som er godt besøgt. Han viste ny-udarbejdede eksempler på videoformidling: 
filmklippet “Vikingebyen goes to Hollywood” om optagelse af film, der indleder 
ansøgningen til Det Obelske Familiefond. 



Per Thomsen foreslog, at der reklameres for vikingemarkedet i nabokommu-
nerne nord for fjorden. 
Palle Nygaard tilbød hjælp med sin erfaring fra reklamebranchen. 
Erik Bertelsen fremviste et detektorfundet smykke med fuglemotiv - vil under-
søge om der kan gives tilladelse til, at foreningen anvender det til formidling 
af Sebbersund Vikingeby. 
Herudover drøftedes mange ideer til formidlingsaktiviteter. 
På Allan Milton Kristensens opfordring rettede generalforsamlingen tak til Elin 
Møller for det store arbejde for foreningen. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

Dirigent  Ole Pedersen                Referent Hans Heidemann Lassen 


