
Referat fra generalforsamlingen i Bornholms Middelaldercenters Vennekreds. 

2. maj 2021 
_______________________________________________________________________________ 

 

Der var mødt 15 medlemmer op til generalforsamlingen, der foregik udendørs – i de smukke men 

lidt kølige omgivelser udenfor stormandens sovegemakker. 

 

AC står for afviklingen og går til dagsorden 

Ad 1. Valg af stemmetællere. 

 Sarah og Allan foreslås, og vælges uden modkandidater 

Ad. 2. Valg af dirigent.  

 Martin er foreslået og vælges, ligeledes uden modkandidater. 

 Dirigenten overtager herfra ledelsen af generalforsamlingen. 

Ad. 3 Valg af referent.  

Niels er foreslået og vælges – også uden modkandidater. 

Ad.4 Bestyrelsens beretning. 

Beretningen fremlægges af flere. Beretningen har været udsendt til medlemmerne på 

skrift, så kun løst refereret her. 

Heidi gennemgår det udsendte materiale. Det overordnede billede er, at til trods for at 

der har været rigtig mange aflysninger som følge af Coronaen, så er det alligevel 

lykkedes at holde fast i en del af de planlagte aktiviteter. 

Tove fortæller uddybende om det nystiftede havelaugs tanker omkring centrets 

urtehave. Lauget modtager gerne hjælp til både planlægning og praktisk arbejde.  

Tove har allerede haft kontakt til en urtekyndig og på baggrund af det møde, gjort sig 

tanker omkring omlægningen af haven fra en klosterhave til en brugshave. 

Kontakt gerne Tove, hvis du er nysgerrig på projektet. 

Beretningen godkendes. 

Ad. 5 Fremlæggelse af regnskab. 

 Heidi gør rede for regnskabet. Det godkendes som fremlagt. 

 

Ad. 6 Fastlæggelse af kontingent. 

 Dutten redegør for et forslag om forhøjelse af kontingentet fra 2022. 



Kontingentet foreslås hævet til: 

Personligt:  200 kr. 

Familie: 400 kr. 

Gruppe: 600 kr. 

Forhøjelsen begrundes i, at der er nogle ønsker om aktiviteter der kræver at der er lidt 

økonomi at gøre godt med. 

Der nævnes et gruppehus, egne telte til udlejning, foredrag og kogeudstyr. 

Det blev vedtaget, at forhøje kontingentet, men overladt til bestyrelsen at lave den 

endelige fastsættelse af beløb og rammer, da der på generalforsamlingen blev spurgt 

ind til muligheden for rabat til pensionister og studerende. 

Ad. 7 Budget. 

 Budgettet fremlagt og godkendt. 

Ad. 8 Det kommende års aktiviteter. 

Aktivitetskalenderen var fremlagt og blev gennemgået. Den bliver udsendt så alle vil 

have den.  

Der blev gjort opmærksom på, at der er en tilmeldingsfrist til træffet. Den skal 

overholdes, hvis man har ønsker til sin placering på pladsen. Er fristen overskredet, 

kan man nok stadig komme med, men man bliver placeret, hvor der er plads. 

Ad. 9 Indkomne forslag 

 Ingen. 

Ad.10 Vedtægtsændringer. 

Der var fra bestyrelsen forslag til flere ændringer i vedtægterne. 

§3 under foreningsmedlemsskab kommer til at stå, at foreningsmedlemsskab kræver at 

foreningen har et cvr nummer. 

I §4 blev der foretaget en redaktionel ændring. 

§5 udgår, da indholdet står andetsteds. (§7 afsnit. 3) 

§6 Der Tilføjes en præcisering af kontingent periode, samt en opstramning af 

kontingentvilkårene for nye medlemmer der indmelder sig i uge 42 eller senere. 

§7 afsnit 2, der tilføjes, at mail opfattes som skriftligt. 

I afsnittet om dagsorden, udvides pkt. 11 med underpunkterne a, b og c, der beskriver 

valgrækkefølgen af formand og kasserer, øvrige bestyrelse og suppleanter 



I afsnittet om forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilføjes en linje 

om, at medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Der indføjes et nyt afsnit om, hvordan man forholder sig til generalforsamling ved 

force majeure, herunder myndighedspåbud. 

 §8 Om ekstraordinær generalforsamling. 

I tredje afsnit tilføjes, at ordinær dagsorden tilsidesættes. 

§9 I afsnit 1, kommer til at stå, at bestyrelsen består af i alt max 12 pers. 

Og i sidste linje slettes: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 

I afsnit 4 udskiftes ordet officielt med automatisk. 

§ 11 Linien om, at kasserer selvstændigt kan administrere beløb under 1000 kr.       

fjernes.  

Fremover skal både formand og kasserer underskrive. 

 

Ad. 11 Valg af bestyrelse. 

 Ann- Charlot, Heidi og Patrick er på valg og genvælges. 

 Sarah og Daniella nyvælges til bestyrelsen 

 Julian vælges som suppleant til bestyrelsen. 

 

Ad. 12 Valg af revisor. 

 Poul er ikke på valg, og forsætter som revisor 

 Martin genvælges som revisor suppleant 

 

Ad. 13 Eventuelt. 

Vi mindes Erik Egebro, der ikke er blandt os mere. Erik har været med fra den aller 

tidligste start, af det der skulle udvikle sig til Bornholms Middelaldercenter.  

Erik var meget vidende på mange områder. Især våben havde hans interesse.  

Eriks væsen og tørre humor vil blive savnet fremover. 

Æret være hans minde. 

Aktivitetsgruppen melder ud, at det er en åben gruppe. Man er velkommen til at melde 

ind med forslag til aktiviteter, og man er velkommen til at være med i gruppen i 

forhold til afvikling af enkeltaktiviteter. 



Der var lidt problemer omkring kendskab til program for 1. maj. Det er vigtigt at alle 

deltagende grupper har kendskab til programmet. 

Det er en fælles opgave for Centret, TTT og Vennekredsen og sikre i fællesskab 

fremover, især hvis der kommer ændringer til programmet. 

Allan orienterede om, at han søger om at komme i selvvalgt praktik på Centret. 

 

 

 

 

 


