
14 medlemmer mødte frem 

Jane fra Bornholms Middelaldercenter deltog. 

Før den egentlige generalforsamling, fortæller Jane om året der gik set fra Middelaldercentrets side. 

En positiv fortælling om det at drive et oplevelsescenter i en tid med restriktioner. Mange benspænd 
undervejs, men også mange erfaringer med at gøre tingene anderledes end man plejer. 

Fremtiden maler hun i positive nuancer. Jane takker også Vennekredsen for det gode samarbejde der har 
været. 

Herefter går vi videre til Generalforsamlingens dagsorden. 

Ad 1 Valg af stemmetællere.:  Dutten og AC. 

Ad 2 Valg af dirigent.: Martin. 

Ad 3 Valg af referent.: Niels 

Ad 4 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning ved: Lone 

 Gennemgang af året 2021 med de medlemsaktiviteter der har været. 

 Medlemskurserne har generelt vært gode, og især sy- og læderkurserne har været populære. 

Bestyrelsen er tilfreds med forløbene, men modtager gerne forslag og inspiration til 
fremtidig kursusaktivitet. 

Medlemslørdagene har været Coronaramt, men det er en aktivitet der fortsætter. 

Byggeholdet har også fungeret godt. Bl.a. har de fornyet galgen og lagt nyt tag på 
Gildeshuset. Deres næste projekt er tag på farverhuset. 

Træffet fungerede ok. Det er stadig i voksealderen der var ca. 150 deltagere i 2021. 

Sildeboden populær, og vil gerne have flere hjælpere. Overskud fra sildene går til tilskud til 
medlemsaktiviteter som f.eks. turen til Lejre og Nationalmuseet og den kommende tur til 
Stockholm. 

Fællesspisningerne på træffet plusser og minusser. De har været ikke eksisterende under 
coronaen, og kommer nok ikke igen. Der er et kæmpe arbejde med at afvikle dem. 

Derudover har det været med til at skabe en god stemning på pladsen, at der blev lavet mad 
i løbet af dagen, samt at der blev spist på kryds og tværs mellem grupperne. 

Bazaren er blevet et rigtig godt indslag på træffet. Tak til de der lægger kræfter i at drive den. 

Træffet var i 2021 ramt af et coronaudbrud, der hurtig nåede op på at omfatte ca. 25 
smittede blandt alle aktører på pladsen. 

Træffet blev lukket ned før tid, for at begrænse spredningen. 

Men tak til alle, der har været med til at få træffet til at fungere. 

 



Derudover blev nævnt: 

- Julemarkedet, der var godt til trods for vejret. 

- Helleristningsturen med Martin var også god. 

- Turen til Lejre Forsøgscenter, Lejre Museum og Nationalmuseet havde god tilslutning. 

- Der er indkøbt køkkenudstyr til brug ved Vennekredsens aktiviteter på pladsen. De er i en 
kiste med lås på, og der bliver lavet nogle regler for hvordan brugen af dem kommer til at 
fungere. 

- Lone nævner endvidere samarbejdet med Middelaldercentret som hun finder, fungerer 
rigtig godt. Tak for det på vegne af foreningen. 

- Medlemstallet er pt. på 97 medlemskaber omfattende ca. 270 pers.  

- Aktivitetsgruppen, der blev oprettet for at aflaste bestyrelsen, er nedlagt. Der var for stort 
sammenfald mellem den og bestyrelsen, hvilket bare gav endnu flere møder. 

- Bestyrelsens forretningsorden var fremlagt på generalforsamlingen til gennemsyn. 

Af fremtid nævnes: 

 Søge penge til at lave stativer til de gamle markedsboder, så de kan lånes ud under træffet. 

 Søge penge til træftilskud. 

Undersøge muligheden for at skaffe penge til transporttilskud til grupper med store udgifter i 
forhold til at deltage på træffet. 

Etablere en værktøjskasse med relevant værktøj til f.eks. opbygning og nedtagning af 
træfpladsen. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 5 Regnskab. 

Lone præsenterer regnskabet der godkendes. 

Der er lidt udsving i nogle af posterne som kan tilskrives coronaen. Men på bundlinjen 
ophæver de hinanden og tingene går op. 

Mobile Pay nævnes som et dyrt tiltag. Men i forhold til de fordele der følger med, er det 
besluttet at fortsætte med det. 

En snak om, at sildeboden måske bør tages ud af træfregnskabet, da den primært fungerer 
for at skaffe økonomi til andre medlemsaktiviteter i løbet af året. For eksempel turen til Lejre 
og turen til Stockholm. 

 

 



Ad 6 Kontingent. 

 Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsætter uændret. 

En opgave til bestyrelsen fra sidste års generalforsamling, gik ud på, at vurdere om der skal 
være et særligt kontingent for pensionister.  

Bestyrelsen har besluttet at der ikke, med udgangspunkt i den lille rabat der evt. kunne ydes, 
var grund til at indføre endnu en kontingentgruppe. 

Men der er åbent for, at dersom man har behov for det, kan man ved at kontakte 
kassereren, få delt betalingen af sit kontingent op i flere rater. 

 

Ad 7 Lone præsenterer budgettet der godkendes. 

 Der bliver undervejs rejst et par spørgsmål. 

- Skal foreningen fortsat være medlem af Multihuset i Østerlars. Vi betaler 1.200 kr. i 
kontingent, men bruger det ikke. 
 
Der tales for, at flest mulige medlemsaktiviteter afholdes på BMC, da det er vores 
tilhørssted. 
Men der er dog aktiviteter der mere praktisk vil kunne gennemføres på Multihuset. 
Bl.a. er der i 2022 planlagt et mjødbrygningskursus, hvor man vil kunne drage fordel af 
de bedre køkkenforhold. 
Så vi beslutter, at beholde medlemskabet endnu et år. 
Bestyrelsen opfordres til at have opmærksomheden på, at der skal afholdes mindst en 
aktivitet på multihuset om året, for at få noget ud af kontingentet. 
 

- Et andet spørgsmål der blev taget stilling til, var en invitation fra Trup Ting Tang, om at 
være fælles om ”at skabe leben på pladsen” under træffet. 
De søger om et tilskud på 10.000 kr. De har allerede lavet to forhåndsaftaler. 
Spørgsmålet diskuteres og sættes til afstemning. 
Med 12 stemmer imod og 2 stemmer for, afvises ansøgningen. 

 

Ad 8  Kommende aktiviteter. 

 Lone gennemgår aktivitetskalenderen (der ligger på hjemmesiden) 

Der er et nyt initiativ på vej. Nørkleaftner, hvor man kan komme og nørkle med sine 
ufærdige projekter i hyggeligt selskab med andre. 

Maj-traditionen med laugenes optog gennem bebyggelsen forsøges genoptaget. Gerne som 
en aktivitet der også involverer publikum. 

 

 



Ad 9 Indkomne forslag.  

 Ingen forslag er indkommet. 

Ad 10 Vedtægtsændringer. 

 Ingen forslag til vedtægtsændringer er indkommet. 

Ad 11 Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 A Formand: Lone genvælges. 

B Kasserer: Heidi er ikke på valg, men trækker sig af personlige årsager.  
Lisbeth Jensen vælges for den resterende valgperiode, på ét år. 

 C Bestyrelsesmedlemmer:  

  Bo, Dutten, Kim, Marlene og Jytte genvælges. 

Sarah er ikke på valg, men trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. 
Hendes plads i bestyrelsen er ledig. 

 D: Suppleanter:  

  Mona genvælges. 

  Andreas Carlsen nyvælges. 

Ad. 12 Revisor og revisorsuppleant: 

  Poul genvælges som revisor. 

  Martin genvælges som revisorsuppleant. 

Ad 13 Eventuelt. 

 -Lone fortæller, at foreningen har sendt en buket til Zennys bisættelse. 

-Tove fortæller om planerne for køkkenhaven. Hun synes det vil være fedt, hvis der var 
nogen der ville være med i havegruppen. Kunne du være fristet, så kontakt Tove for mere 
info om planerne. 

- Martin og Lone foreslår, at håndværksgrupperne får lavet bannere, der kan bruges under 
træffet eller i optog. Til daglig vil de være oplagt som dekoration i Gildeshuset. 

 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og afsluttedes klokken 17.17. 

Der var basis for mange hyggelige snakke (hvilket ikke nødvendigvis gør det nemmere at være referent).  
Mange havde benyttet sig af muligheden for at medbringe hjemmebagt kage til fælles kagebord. 
Referenten tager sig friheden til, på vegne af de fremmødte, at sige” tusind tak for det”. 

 

 



 


