Voergaard Levende Historie
Generalforsamling 29. oktober 2017
Klubhuset, Agernvej 7, Præstbro, 9330 Dronninglund
Deltagere: 68 stk
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Kurt Rasmussen - vedtaget
2.

Valg af stemmetællere

Lars Højvang og Jane Benn
3.

Beretning ved formand Thea Højvang Rasmussen

4.

Regnskab og fastsættelse af kontingent, gennemgang ved kasserer Inge Merete
Thomsen.
Foreningens kritiske revisor Sven Kjær havde ingen væsentlige bemærkninger til
regnskabet.

5.

Indkomne forslag

Vedtægtsændring - forslag 1:
Ændring af § 2:
Vision:
Vi vil være de bedste i Europa til at give oplevelsen af en tidsrejse til middelalderen
Mission:
1. Vi vil skabe lokal fællesskabsfølelse
2. Vi vil sørge for en klar, tydelig og åben kommunikation
3. Vi vil skabe ægte oplevelser
4. Vi vil formidle og producere viden
Dette er enstemmigt vedtaget
Vedtægtsændring - forslag 2:
Tilføjelse til § 10:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Dette er enstemmigt vedtaget
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Generelt - forslag 1:
Bestyrelsen udarbejder en bæredygtig model for brug af økonomisk aflønning ved varetagelse af
store praktiske arbejdsopgaver ifb. Middelalderdagenes afholdelse, samt kompensation til de som
påtager sig tovholderroller på dette.
Dette er vedtaget med 67 stemmer for og 1 blank stemme
Generelt - forslag 2:
Bestyrelsen foreslog en reducering i Middelalderdagenes åbningsdage.
Dette være sig den sidste søndag
Vedtaget med 62 for, 2 imod og 4 blanke

Generelt - forslag 3:
Bestyrelsen foreslog, at alle foreningens voksne medlemmer hjælper til ved de fælles opgaver i 8
timer, som gælder før, under eller efter Middelalderdagene.
Vedtaget med 52 stemmer for
Et tilsvarende forslag hvor timetallet var nedsat til 4 timer faldt i afstemningen.
6.

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år.

På valg er:
Tove Sjong (modtager ikke genvalg)
Julie M.A.H. Smith (modtager genvalg)
Idon Brødbæk (modtager ikke genvalg)
Thea takkede på bestyrelsens vegne Tove og Idon for godt samarbejde.
Valgt til bestyrelsen:
Linda – 50 stemmer
Julie – 47 stemmer
Anna Birgit (AB) – 29 stemmer
Valgt som suppleanter:
Jens Christian (JC) – 28 stemmer
Søren – 20 stemmer
Kirsten – 12 stemmer
7.

Valg af revisor og suppleant for et år.

Svend Kjær (genvalgt) er revisor og Jane Benn (genvalgt) er revisorsuppleant.

8.

Eventuelt
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Julemarked på Voergaard – alle er velkomne i Tinghuset. Både i og uden middelaldertøj. Gerne
smede, så der kan være gang i smedjen.
Opfordring til at kigge på listen over opgaver, så man allerede nu begynder at tænke over hvad man
kunne hjælpe med, f.eks før middelalderdagene.
Der skal være mulighed for at hjælpe – også selvom man kommer langvejs fra. Der skal findes
opgaver til disse personer. F.eks. den sidste søndag kunne der lægges nogle opgaver.
Udvalg: der er mange forskellige udvalg. Hvis man gerne vil have lidt ekstra indflydelse, så kan
man tilmelde sig til et eller flere af disse, og hjælpe med at udvikle middelalderdagene der. Der er
udvalgsmøde den 5/11 i Tinghuset. Det er udvalgene der sætter retningen for blandt andet boder og
underholdning. Der er 2 årlige udvalgsmøder, og det er vigtigt at alle udvalgenes medlemmer
dukker op til disse.
Kursus og tilskud: man skal sende en ansøgning med detaljer om hvad man gerne vil. Disse skal
gerne sendes senest omkring årsskiftet, da bestyrelsen ellers har svært ved at få budgettet hænge
sammen. Kursus ”tudor tailor” den 10/11 Februar – tilmelding via hjemmesiden.
Nye medlemmer: hvordan sikre man sig at nye medlemmer kommer godt med? F.eks. et ”makkersystem”, hvor et gammelt medlem tager et nyt medlem. Et mentor-system kunne fungerer godt.
HEMA Aalborg – har man lyst til at lære at kæmpe, så kan man prøve at tage derud. Kontakt evt.
landsknægt Eskil ved interesse
Voergaard Slot har øget fokus på at lave flere arrangementer og aktiviteter; dette ved hjælp via
konsulenter. VLH er blevet spurgt om de vil hjælpe med ved en stor konferencemiddag – dette
kommer der mere om senere såfremt dette bliver aktuelt.
Der er øget fokus på mere samarbejde mellem Voergaard Levende Historie og Voergaard Slot.
Der arbejdes på at lave et stort græsareal bag Tinghuset.
Forslag om at holde aftenåbent den sidste lørdag (efter reducering af antal åbningsdage)
Bedre velkomst af nye medlemmer – de skal tages godt imod, informeres godt om hvad der sker i
VLH; blandt andet om introkursus. Evt. et mentor-system, sådan så et gammelt medlem hjælper
dem i gang.
Mere medlemspleje, fokus på udvalg, sikre god kommunikation
Bedre mulighed for at tilmelding til diverse møder, arrangementer og opgaver.
Tjek med f.eks. ”nemvagt” og Skagen festival.
Liste med alle opgaver, så det er nemt at se hvad man kan hjælpe til med.
Bedre information om diverse ”goder” – f.eks morgenmad, middagsmad og aftensmad under
opstilling og nedtagning (generel forplejning).
Det er okay at forvente mere af medlemmerne
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Mulighed for at være passivt medlem (læs: støttemedlem) – kun aktive medlemmer forpligter sig til
at hjælpe til
Kalender på hjemmesiden

Referent
Dirigent

Julie Smith
Kurt Rasmussen

Referatet er godkendt af dirigenten
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