Formandens beretning på generalforsamlingen i foreningen Vikingemarked i Hobro.
Året blev startet med usikkerhed om der kunne etableres vikingemarked igen i år på Sildehagen,
eller om der fremover skulle satses på marked på Fyrkat.
Efter et stormøde blev det besluttet at markedet igen skulle holdes på Sildehagen og at Fyrkat igen
skulle holde deres marked. Der var enighed om at de to markeder kunne styrke hinanden og
markere Hobro som ”Vikingemarkeds by”
Lise og Knud havde meldt ud at de ønskede at andre overtog arrangørrollen og Christian Johansen,
Michael Cord og Visti Søvsø Hansen, alle fra Vikingeskibslauget, indtrådte som primus motorer i
arrangørrollen og i bestyrelsen. Vi havde allerede på sidste marked i 2015 haft en snak med Knud
om hvad det indebar at arrangere et sådan marked.
Da det var nye folk som ikke havde været med omkring at arrangere markedet før, blev der holdt
møder med Lise og Knud hvor de øste ud af deres viden og kontakter, så der efterhånden tegnede
sig et billede at hvordan sådan en opgave kunne gribes an.
Det betød bl.a. også at vi var sent ude med udmeldingen og de to markeder i Hobro, så nogen har
nok regnet med at der kun var det ene på Fyrkat. Det regner vi også med at vi kan være før ude med
melding om i år.
Det var et ønske at få alle til fortsat at gøre det ”de plejede” omkring markedet, og det lykkedes
rigtig fint. Ulrik måtte som ”gammel i gårde” trække et stort læs, næste år ved vi andre mere om
hvor man skal tage fat i trillebøren så vi kan være mere med i opstarten.
Det var også et ønske at vi fik etableret en styregruppe der tager sig af alt det formelle og af
tilmeldinger, bestillinger og aftaler. Det fik bestyrelsen også styr på efterhånden.
Alt dette betød at vi næsten konstant haltede lidt bagefter, i forhold til hvad vi ønskede, men det
lykkedes at få stablet et godt marked på benene. Her i 2017 regner vi med at kunne være lidt mere
på forkant og vi er allerede godt i gang.
Vores medier i skyen, både vores hjemmeside og Facebooksider lider under at der er to udgaver af
begge. Det er noget rod, men det er ikke sådan lige at få styr på tabte sites igen. Vi arbejder dog
stadig på at få rettigheder på begge områder tilbage igen.
Vi måtte trykke nye foldere til dette års marked, det er en stor udgift, men så er der også nok til de
næste par markeder.
Som noget nyt prøvede vi at bestille trykte T-shirts. Det er flotte T-shirts, men indtil nu har
omsætningen ikke være overvældende. Her regner vi også med at vi kan være tidligere ude med at
promovere de flotte T-shirts. Der blev uddelt nogle T-shirts til hjælpere udefra, så det var fint at
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have dem til at uddele som erkendtlighed til mennesker der ikke var tilknyttet markedet, men som
alligevel gjorde en indsats.
Vi fik lavet en aftale med Sejlklubben om adgang og anvendelse af både P-plads, Toilet/bad,
adgangsforhold og vand/strøm. Det blev en aftale som Sejlklubben havde nedskrevet.
Vi lavede efterfølgende en evaluering sammen med bestyrelsen fra Sejlklubben og de udtrykte
tilfredshed med afviklingen af markeder, så vi aftalte at bruge den samme aftale igen til årene
fremover. Aftalen indebar bl.a. en økonomisk del. Det økonomiske mellemværende skar
Sejlklubben dog efterfølgende ned på da de var godt tilfredse med afviklingen, så de hjalp os på den
måde til at få et lidt bedre økonomisk resultat. Det er en rigtig god aftale som vi i bestyrelsen er
rigtig glade for.
Selve markedet forløb som det skulle, dog var der ikke så mange gæster som vi kunne ønske, dels
var usikkerheden omkring de to markeder i Hobro nok medvirkende, dels var vejret ikke helt med
os, men det er jo et forhold vi må regne med. Med lidt bedre vejr håber vi på at flere finder vej til
Sildehagen i 2017.
Bodsholderne leverede igen et flot marked, der var noget for alle og de udtrykte stor tilfredshed
med at gæsterne gerne vil snakke og vide noget om de håndværk, de hver især kom med.
Der var problemer med toilet forholdene, det retter vi op på, der var lidt problemer med
tilmeldingerne on-line, det har Trond været ved at rette op, men ellers var der stor tilfredshed med
markedet og at dette er både et flot marked, med den rigtige placering og størrelse.
Størrelsen af pladsen gør nok at vi også fremover må sige nej til nogle bodsholdere der gerne vil
deltage, men sådan må det være.
Der er rigtig mange der har været frivillige hjælpere omkring dette marked, det er svært at nævne
alle så det vil jeg undlade, men nu kender vi jeres navn og ved hvilken flot indsats i kommer med så
vi regner med jer igen 
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