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24 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen
Mødet begyndte med et mindre kagebord, hvorefter Lone bød velkommen. Hun gav ordet til Jane, der udtrykte
tilfredshed med året der er gået. Både i forhold til besøgstal, økonomi og samarbejdet med Vennekredsen. Jane
takkede for det gode fremmøde og det engagement medlemmerne lægger i mødet med centrets gæster.
Lone får ordet igen og vi går til den egentlige dagsorden.
Ad 1 valg af stemmetællere Bjørn og Erik vælges.
Ad. 2 valg af dirigent.

Martin vælges. (Det fastslås her, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet).

Ad. 3 valg af referent.

Niels vælges.

Ad. 4 Bestyrelsens beretning. Lone fremlægger. Det fremhæves, at kurserne, især sy-kurserne har været velbesøgte
Vævekurset med Åsa, som foregik i centrets åbningstid var populært blandt publikum
og der leges med tanken om at lægge flere kurser i åbningstiden.
Medlemslørdage fungerer godt. Nogle af dem har et tema og andre mødes man bare
og laver eget arbejde.
Julehyggedagen/julefrokost er blevet vel modtaget og er vokset kraftigt, så den
fortsættes der med.
Der har været gode arbejdsdage med vedligehold, reparation og klargøring på centret
op til åbningen.
I påsken var Vennekredsen på pladsen i 3 dage med 8 – 10 medlemmer.
Opstartsfesten gik godt, ca. 40 medlemmer deltog.
Også i efterårsferien var der medlemmer på pladsen med aktiviteter.
Træffet i uge 29 gik godt. Der var ca. 75 deltagere. Bespisning efter det nye koncept
fungerede i store træk. Dog skal der justeres lidt især i forhold til aftensmåltidet. Men
modellen fortsætter på næste træf.
Vi tog også vores nye fællestelt i brug. Vi har nu to, og det gør tingene rigtig meget
nemmere.
Julemarkedet var velbesøgt, 526 gæster kom gennem tælleapparatet. (Her kom et
indspark fra Jane. Hun mener der er potentiale i julemarkedet til at udvikle det). Næste
julemarked 12. dec. 2020.
Vi havde en planlagt tur til Nationalmuseet. 16 var tilmeldt, men turen blev aflyst pga.
vejret.
Foreningen har 81 medlemskaber, som indbefatter både forenings- familie- og
enkeltmedlemskaber. Omregnet til personer, svarer det til ca. 180 medlemmer.
Foreningen har fået nye medlemmer, som også er aktive. Velkommen til dem.
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Det er færre end tidligere år. Det skyldes til
dels at der er oprettet aktivitetsgrupper, der aflaster bestyrelsen.
Lone kunne også fortælle, at der er kommet et tættere samarbejde med centret. Der
arbejdes hen imod at finde en tydelig model.
Støtteforeningen- Bornholms Middelaldercenters Vennekreds

Generalforsamling 9. februar 2020

side 2

Der har været problemer med at samle hele bestyrelsen til møder. Det har givet lidt
problemer. Lone kommer med en opfordring til, at de der stiller op til bestyrelsen, også
prioriterer det højt. Selvfølgelig med respekt for, at alle kan blive forhindret.
Der er udarbejdet en forretningsordning, der udstikker reglerne for bestyrelsens
arbejde.
Af arbejdsgrupper findes der: Aktivitetsgruppen hvor Dutten og Lone er
kontaktpersoner. Håndværksgruppen, hvor Lars og Bo er kontaktpersoner. It-gruppen,
her er det igen Lars der er kontakten. Instagramgruppen tager AC og Malene sig af.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
I tilknytning til beretningen:
Maj-Brit gør opmærksom på, at vi kan bruge Multihuset i Østerlars. Vennekredsen er
medlem. Der er altid åbent om mandagen, hvor man er velkommen. Man kan bestille
lokaler på andre dage, hvis de er ledige. Der er mulighed for at sy, arbejde i køkkenet
eller træværkstedet.
Heidi gør opmærksom på, at overskuddet fra sildeboden er øremærket til udflugter for
Vennekredsen.
Pia opfordrer til, at vi bruger brugsen i Østerlars ved det kommende træf. Uddeleren er
positiv i forhold til at løse opgaven.
Ad. 5 Regnskab.

Heidi fremlægger foreningens regnskab. Regnskabet er omdelt på generalforsamlingen.
De økonomiske rammer holder og kassebeholdningen er ok.
Her kommer en snak ind om julemarkedet ind. Skal der betales for boder og i givet fald
hvor meget. Skal der være forskel på medlemmer og bodeholdere der kommer udefra?
Regnskabet godkendes.

Ad. 6 Kontingent.

Bestyrelsen anbefaler på baggrund af den gode økonomi, at kontingenterne forbliver
uændrede.
Bestyrelsen vil foretage en opstramning i forhold til begrebet gruppemedlemskab.
Kontingentet godkendes.

Ad. 7 Budget

Budgettet er omdelt på generalforsamling. Der er ikke foretaget store ændringer i
forhold til det tidligere budget. Dog er træffet en usikker størrelse at budgettere. Alene
bespisningen løb op i ca. 30.000 kroner, men den samlede udgift til træffet ligger fast.
Der er ikke budgetteret med direkte økonomisk støtte til centret i 2020, da det i 2019
gav noget bøvl. I stedet satses der på mere fysisk tilskud.
Helle gør dog opmærksom på, at der godt kunne bruges en ekstra og gerne hurtigere
vaskemaskine, for at kunne følge med i forhold til vask af centrets dragter.
Budgettet godkendes.

Ad. 8 Aktiviteter.

Lone gennemgår de planlagte aktiviteter for 2020. Aktivitetskalenderen er omdelt på
generalforsamlingen. Lone gør opmærksom på, at der allerede er foretaget ændringer i
den, samt at der løbende vil komme flere. Men kalenderen ligger på hjemmesiden, og
sendes rundt med nyhedsbrevet.
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Lone fremhæver:
Medlemslørdage. Marts – runedag. April – Lena. Maj – Bornholmderdag. Juni –
plantefarvning og alun-brænding.
21. og 22. marts, hvor der er klargøring af husene på centret.
28. og 29. marts. Sy-kursus.
9-10-11. april. Påske + evt. kursus.
2. maj. Centret åbner. Bornholmerdag, papegøjeskydning og opstartsfest.
20. juni. Tur til Sagnlandet Lejre, hvor vi bl.a. skal se den nye kongshal. På turen følges
vi med Vikingeforeningen Burgundaland. Der kommer mere info om turen senere.
Martin har et forslag om at markere dronningens fødselsdag, den 16/4, med
kanonsalut. Det arbejdes videre med det i forhold til hvad det kræver, og hvem der får
glæde af det. Fødselsdagen ligger før centret åbner, så der er ikke åbent for publikum.
Lone efterlyser folk der vil være med til at få aktiviteter afviklet. Der er mange forslag til
aktiviteter, men ikke ret mange til at tage sig af det praktiske.
Nogle har ønsket medlemslørdagene flyttet fra dagtimerne til om aftenen. På
generalforsamlingen var der stemning for at fortsætte med den nuværende form.
Dutten har et forslag om, at man til næste generalforsamling opfordrede dem der har
lyst, til at bage en kage til fælles kagebord.
Jane har et ønske om, at vi kan få noget af lavsstrukturen tilbage. Især vil et aktivt lav
omkring bemanding af smedjen, møllen og urtehaven være rigtig godt.
Vi diskuterer betaling på kurser. Forskellige modeller vendes. Der er stor forskel på
udgifter afhængig af om vi kan bruge intern underviser, eller om vi skal have underviser
udefra. Vi fastholder at kurser som udgangspunkt er gratis for medlemmerne.
Så blev der talt om brandsikkerhed. Under træffet er der brug for kurser, anskaffelse af
brandslukkere mm. Centret planlægger med brandkursus for det faste personale.
Muligvis kan vennekredsmedlemmer også komme med. Der arbejdes videre med det.
Bjørn nævner behovet for et hjertestarterkursus.
Jane har et ønske om at afslutningsfesten på træffet flyttes fra fredag til lørdag. Det vil
give centrets ansatte mulighed for at deltage i festen. Jane tilbyder økonomi og praktisk
hjælp til festen, hvis det kan lade sig gøre.
Der diskuteres en del om fordele og ulemper. Bestyrelsen og aktivitetsudvalget
arbejder videre med det.
Der er forslag fra bestyrelsen om at bespisningen, ved nogle af de fester vi har, kan
klares som sammenskudsgilde, for at spare på foreningens penge.
Der er der stor forståelse for på generalforsamlingen og det besluttes at julefrokosten
afholdes som sammenskudsgilde.
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Ingen.

Ad. 10 Vedtægtsændringer Ingen forslag.
Ad. 11 Valg bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
På valg var: Bo, Lone, Marlene – alle modtager genvalg.
På valg var også: Tor, Kat og Birgitte der ikke ønsker at genopstille.
Ikke på valg i år: Ann Charlot, Heidi, Patrick.
Nyvalgte: Jytte, Kim og Dutten
Så medlemmerne i bestyrelsen er nu:
Ann-Charlot (AC), Bo, Heidi, Lone, Marlene, Patrick, Dutten, Jytte, Kim og Jane.
Suppleanter: Daniella og Mona.
Lone byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i flokken. Ligesom hun retter en tak til de afgåede
medlemmer for det arbejde de har lagt i foreningen gennem årene.
Ad. 12 Valg af revisor og revisorsuppleant.
Poul genvælges som revisor og Martin som revisorsuppleant.
Ad. 13 Evt.

Da meget af eventuelt allerede var blevet luftet løbende under de foregående punkter,
var der ikke meget tilbage til dette punkt, men vi fik dog diskuteret:
Middelaldermad – Kursus i middelaldermad samt behov for et mere publikumsvenligt
sted at lave mad i åbningstiden. For eksempel en udendørs ildbænk.

Generalforsamling afsluttet i god ro og orden, ca. kl. 17.00.
Herefter holder den ny bestyrelse konstitueringsmøde.
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