Referat generalforsamlingen 21. marts 2019 Medborgerhuset Hobro.
Referat for generalforsamling:
a. Valg af ordstyrer og referent
Fælles ansvar valgt som ordstyrer på mødet. Visti valgt til referent
b. Formandens beretning
Formandens beretning vedtaget ( bilag)
c. Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år.
Handlingsplan i grove træk at planlægge og gennemføre vikingemarked som de andre år. Der
arbejdes med privatlivspolitik for medlemmer og der arbejdes med primitive standere som kan
annoncere for markedet. Vi arbejder på at få lavet et vikinge ølkrus der kan anvendes fx på
Sildehagen vikingemarked, til fyrkatspillene og måske Fyrkat vikingmarked. Produktionsskolen
laver et prøveeksemplar.
d. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Ulrik fremlagde regnskab der viser et overskud på knap 20.000 kr. Det justerer lidt de sidste års
underskud. Regnskabet vedtaget.
e. Fremlægning af budget, herunder forslag til kontingent for det kommende år.
Budget for næste år som de andre år, kun nye plakater og krus er på programmet som investering.
f. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter med mulighed for kun 4 bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget vedtaget.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Berit H. Sørensen, Jørn Lund og Christian Johansen blev genvalgt.
h. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Ulla Lustrup ønsker at udtræde som suppleant Trond Hermansen genvalgt
i. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jytte Frederiksen genvalgt som Revisor. Erik Carlson genvalgt som suppleant
j. Eventuelt,
Formanden takkede for god ro og orden.
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Bilag 1.
Formandens beretning på generalforsamlingen 21. marts 2019 Medborgerhuset Hobro

Optakten til markedet 2018 var præget af ændrede ansøgningsprocedurer og et meget mere
omfattende arbejde for at søge tilladelser hos de forskellige instanser. Flinke medarbejdere hos
kommunen hjalp så godt de kunne.
Til forberedelserne før markedet fik vi hjælp af kommunens VAKS afdeling. Mandskab med biler og
folk der kunne hjælpe med praktisk arbejde. De sørgede for at opsætte plakater og nedtage dem
igen. De stillede 8 mand og to vogne om torsdagen så vi kunne hente toiletvogn i Aars og hente
materiale hos Ulrik. Efter markedet stillede de igen med mandskab så vi kunne få transporteret
tingene på plads. De har været en stor hjælp og de stiller op igen til markedet igen i år.
Til markedet var der endnu flere frivillige lokale hjælpere så det var let at sætte folk på opgaver og
alt fungerede flot på selve markedet.
Markedet 2018 var præget af det generelle afbrændingsforbud. Det satte selvfølgelig sit præg på
markedet. Ingen ild og grill. Der måtte tænkes alternativer og det blev der. Grill hjemme hos
frivillige og velvillig tilladelse fra sejlklubben til at stille grill op på deres område (ikke offentlig
område med fast underlag). Ud over det en masser elkabler så gik det. Vikingerne tog det med
ophøjet ro og afviklede markedet uden ild. Vi fik etableret vel nok det rygeområde med Danmarks
flotteste udsigt nede ved stranden og folk var dygtige til at overholde afgrænsningen.
Vi fik igen etableret el og vand via sejlklubbens installationer. Samtidig lovede vi sejlklubben at
undersøge om tilslutning via installationer ved toiletbygningen var mulige. Dette er undersøgt
grundigt men desværre endt i afslag fra kommunen.
Vi lejede en stor toiletvogn med 6 kabiner og med vandskyl. Vi havde undersøgt hos kommunen
og hos Kloakmesteren om denne løsning kunne holde, det mente man at det ville. Vi ville prøve at
undgå udgiften til tømning af beholdere. Løsningen viste sig holdbart og vi har lavet samme aftale
igen næste år, det var stor tilfredshed hos vikinger og gæster over denne løsning.
Vi havde igen ca. 1500 gæster på markedet så det var tilfredsstillende. Vi får bestilt 100 nye
plakater så vi kan komme ud med annoncering lidt flere steder.
En stor tak til de mange frivillige der deltog og som forhåbentlig fremover deltager i
vikingemarkedet på Sildehagen.
Forberedelserne til markedet 2019 er i fuld gang og vi er igen lidt længere fremme end de andre
år, der er nogle punkter der er ved at blive rutine.
Alle ansøgning er afsendt eller lige på trapperne, vi har fået lavet aftale med alle hvor vi skal have
lavet en økonomisk aftale om deltagelse, programmet for markedet er således næsten på plads, vi
mangler lige en aftale med kampgruppen Ihwar og deres indslag. Falkonererne fra Ribe
Vikingecenter kommer igen og de kommer begge dage og laver to flyvninger pr. dag, det er noget
vi ved trækker tilskuere til markedet.
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Det arbejde der lige nu mangler for bestyrelsen er hele databeskyttelses- forholdene GDPR
(General Data Protection Regulation), men vi er godt i gang og udsender informationer til
frivillige og alle på maillisten snarest.
Et af de ideer der kom i løbet af året var at få lavet ølkrus som kunne anvendes på markedet.
Gæster kunne købe kruset og enten beholde det eller få pant retur når de afleverede. Vi kan evt.
anskaffe det sammen med fyrkatspillet og måske vikingecenter Fyrkat så krusene kan blive
anvendt flere gange. Vi vil evt. kunne søge lokale fonde om beløb til anskaffelser. Jørn Pedersen
har forhørt sig hos Produktionsskolen om det var en opgave for dem, og de er i gang med at lave
et prøveeksemplar. Vi må se om det lykkes at få et lavet.
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