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Voergaard Levende historie - generalforsamling 28-10-2018

Dagsorden:
 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kurt Rasmussen. Dette vedtages.
 Valg af stemmetællere
Jane Benn og Sara Broberg
 Beretning ved formand Thea Højvang Rasmussen (læst af næstformand Linda Guldbæk)
Beretning er vedhæftet som bilag 1.

 Regnskab og fastsættelse af kontingent
Regnskabet fremlægges af kasseren Inge Merete. Foreningens kritiske revisor Sven Kjær havde ingen
væsentlige bemærkninger til regnskabet
Det foreslås at kontingentet fastholdes på de 75 kroner. Dette vedtages på baggrund af oversigt fra bilag 2,
som viser oversigt over forskellen på aktør og medlem, og hvad man får for kontingentet.

 Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag

 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år.
På valg er Thea Højvang (modtager ikke genvalg), Inge Merete Thomsen (modtager genvalg), Michael Skak
(modtager ikke genvalg), Jens Christian Borglum (modtager genvalg), Kirsten Flyvholm (modtager genvalg)
og Søren Kristensen (modtager genvalg)
o
o
o
o
o



Inge Merete – 51 stemmer (bestyrelsesmedlem)
JC – 37 stemmer (bestyrelsesmedlem)
Karin Lindby – 30 stemmer (bestyrelsesmedlem)
Søren – 18 stemmer (1. suppleant)
Kirsten – 14 stemmer (2. suppleant)
o Lisa – 14 stemmer (3. suppleant)
o Eskil – 8 stemmer (ikke valgt ind denne gang)
Valg af revisor og suppleant for et år.
o Kjær (revisor) og Jane (suppleant) er genvalgt

Side 1 af 6

Generalforsamling Voergaard Levende Historie 28-10-2018



Eventuelt

Spørgsmål og svar:


Hvilke konsekvenser er der hvis man ikke tager de 8 timer?
o Dette har været oppe og vende, men der er selvfølgelig stadig plads til
forbedringer.
o Et forslag der er oppe at vende er at man kommer i ”karantæne” i et år, så man
ikke kan være medlem året efter, men selvfølgelig stadig kan være med. Dette
er IKKE endeligt besluttet endnu, men det er et forslag der er oppe og vende.
Note: hvis man vælger at give karantæne, så skal det i vedtægterne, og ville
derfor skulle til afstemning på næste generalforsamling.
o Bestyrelsen arbejder på at sikre at der opgaver til alle – både store opgaver og
små opgaver.
o Der laves også ”skåneopgaver” til dem som er ældre eller som af diverse grunde
ikke kan lave tunge opgaver.



Forslag om at unge mennesker under 18 der lægger opgaver?
o Ja, det er der også muligheder for. Der er et forslag under diskussion om at man
fra 15 år og op også kan være med til at lægge nogle opgaver.



Hvor langt er man med græsplænen/ridebanen:
o Der afventer stadig svar, og vi melder ud når vi ved noget.



Arrangementer med Voergaard Slot – hvordan gik det?
o Stor gallamiddag - det gik helt fantastisk, og alle var godt tilfredse.
o Krydstogtgæster: dette gik også rigtig godt, og turisterne nød det til fulde
o Real Danias venner: de fik kaffe i Tinghuset, og dette gik også godt
o Al indtjening fra disse arrangementer vil bruges til medlemsarrangementer



Ønske om nye borde i Tinghuset.
o Bestyrelsen kigger på dette og ser hvad der er muligt eller ej.



Julemarked på Voergaard Slot
o Fruerstuen er der den 7/8/9, men der er mangler nogen til at være der den
første weekend (30/1/2)



Ønske om at få en liste over hvilke udvalg vi har, og hvem der sidder i hvilke udvalg.
o Der arbejdes på at få opdateret hjemmesiden med dette, så at det er let
tilgængeligt for alle.



Fribilletter:
o Der er blevet givet 10 fribilletter fra Voergaard Slot til julemarkedet, som vil
blive udtrukket blandt alle der har lagt de 8 timer. Denne billet dækker entre,
gløgg og æbleskiver.



Mobile pay: skiltene er
klistermærker/plastikskilte.

lidt

for

tydelige
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o

Vi arbejder på at alle VLH’s boder har træ-udgaver af skiltene, så det ser bedre
ud.

Kommentarer:
Ros til den nye folder der er lavet
Ønske om at øge underholdningen lidt i forhold til hvad der var i 2018.
I forhold til de 8 timer så er det nødvendigt at der er en kontaktperson, så det er nemt for dem der kommer
for at hjælpe til at finde ud af hvad der skal hjælpes med.
Ønske om at man hjælper medlemmerne med nogle historier som medlemmerne kan bruge så man bliver
en del af ”fortællingen”. Det er både store og små historier, som man kan fortælle hvis man kommer til at
snakke med nogle af gæsterne. Der er det vigtigt at få de små børn og unge mennesker med. Dertil
opfordring til at folk lærer Voergaards historie at kende, så man også kan fortælle om slottet.

Informationer:
Der er snak om at lave en gruppe som arbejder på at lave nogle arrangementer med Bispen, sådan så at
man kan komme og se Bispen mens han sidder og slapper af; det kan f.eks. være tjenestefolk der servicerer
Bispen, og dertil også at oprette et fast vagtværn til Bispen, sådan så at Bispen har sit følge. Det nævnes at
der er et adelsudvalg, som ovennævnte kunne arbejde sammen med.
Der arbejdes på at lave et ”modeshow” under middelalderdagene, som fortæller om tøjet og fortæller om
betydningen af dette.
Der er nogle der går ned og snakker med folk der står i billetkøen om hvordan man opfører sig i 1533. Det
virker godt, og hvis der er nogen der vil være med til dette, så må man meget gerne komme med. Dette
gøres uden for velkomstcenteret.

Tak for god ro og orden.

Bestyrelsen

Dirigent: Kurt Rasmussen
Referent: Julie M.A.H. Smith
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BILAG 1 - årsberetning 2018
Varmen blev helt uventet Middelalderdagenes største udfordring denne sommer. Det landsdækkende
afbrændingsforbud, som blev varslet halvanden uge før Middelalderdagenes start gav først hovedbrud for
hvordan vi skulle kunne servicere dagenes gæster. Det er ikke så få pølser, pandekager og arme riddere, der
ryger over disken. Dog var Nordjyllands Beredskab mere end villige til at stille med gode råd. Derfor blev
der indkøbt gasgriller og lejet køreplader, så alle køkkener kunne fungere som hidtil. Dog var det ikke muligt
at have åben ild på pladsen, hvilket alle aktører og medlemmer respekterede fuldt ud. I skal dermed have
stor tak for jeres påpasselighed, imens vi svedte tran i den danske sommer.
Men det var ikke kun vejret, som var anderledes i forhold til sidste års Middelalderdage. På foreningens
generalforsamling sidste år blev flere nye tiltag diskuteret og vedtaget i forlængelse af vores vision; ”at
være de bedste i Europa til at give oplevelsen af en tidsrejse til middelalderen”. Visionen kræver nemlig, at
vi tænker i nye baner, og passer på alle de ildsjæle vi har, og sikre balancen mellem det slidsomme og det
sjove. Tre tiltag blev vedtaget:
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. 2. Middelalderdagenes åbningsdage reduceres med en dag, og afholdes dermed
fra lørdag til lørdag, i alt otte dage. 3. Alle foreningens voksne medlemmer hjælper til ved de fælles opgaver
i 8 timer, som gælder før, under eller efter Middelalderdagene.
Siden har bestyrelse og udvalg arbejdet intenst med disse tiltag. Helt konkret har vi købt et adgang til et
system, hvor medlemmer kan tilmelde sig de opgaver, som de har mulighed for bidrage til. Alt i alt er vi
kommet godt i gang, men der er stadig behov for at udbygge, så alle medlemmer kan finde opgaver, som
passer til deres energi og forskellighed. Derudover blev tre tovholdere hyret, som fik til opgave at stå for
opstilling og nedtagning samt at stå for bagkøkkenet. Dette har fungeret efter hensigten og frigivet kræfter
til andre områder. Som det sidste tiltag reducerede vi i åbningsdagene, som vi anser som en succes. Vi har
ikke haft færre gæster, nærmest tvært imod, og til gengæld har vi kunnet pakke ned i ro og mag den sidste
søndag.
Der er derfor meget godt at bygge videre på! Årets økonomiske resultat har også helt tydeligt vist, at vi er
på rette vej. Der blev skåret i det faste budget for at kunne hæve overskuddet og bruge penge på
foreningens medlemmer og nye investeringer. Vi har afholdt flere kurser i løbet af året, som kun kan lade
sig gøre, hvis vi har økonomien i orden. I år lykkedes det at få et fortællerkursus samt to af Englands
dygtigste eksperter i historisk beklædning til at undervise os. Vi håber at kunne vedblive at tilbyde et så højt
niveau. I, foreningens medlemmer, skal kunne mærke, at det ”betaler sig” at være en aktiv del af
fællesskabet, at der hører privilegier til, når man har valgt at melde sig ind og tilmelde sig de 8 timers
arbejde.
I år modtog foreningens formand VLH prisen. Det skal foreningen have en stor tak for. Det har været et
privilegium at være med til at skabe rammerne for socialt samvær kombineret med historisk formidling. Det
er nu tid til, at andre overtager og giver deres energi ind i foreningen.
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Der skal lyde en stor tak til alle jer medlemmer, som deltager på Middelalderdagene og i foreningen, hvor vi
i fællesskab skal skabe trygge og venskabelige rammer for alle. Bestyrelsen håber, at det har været en stor
fornøjelse at være et middelaldermenneske på Voergaard igen i år.

Tak for ordet.
På vegne af bestyrelsen
Thea Højvang Rasmussen, formand for Voergaard Levende Historie
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BILAG 2 – oversigt over medlemsfordele i forhold til aktører

Emne:

Aktør

Medlem

Støttemedlem

Er med til at skabe god stemning på pladsen

ja

ja

nej

Kan få brænde til bål og halm til senge

ja

ja

nej

Gratis entré til middelalderdagene

ja

ja

ja

Betaler kontingent

nej

ja

ja

Leverer 8 timer

nej

ja

nej

Får gratis frokost (ved 8 timers arbejde)

nej

ja

nej

Gratis overnatning (minus el)

nej

ja

nej

Tilbud om kurser

nej

ja

nej

Tilbud om arrangementer

nej

ja

nej

Mulighed for at låne materiale

nej

ja

nej

Deltager i lodtrækninger om små overraskelser

nej

ja

nej

Uddybninger:
Gratis entré: som aktør og medlem forventes det at man er med fra markedet åbner til det lukker, og
benytter sig af aktørindgangen. Hvis man kommer som gæst, så kan man komme gratis ind ved fremvisning
af medlemskort. Ellers er det ikke muligt at komme gratis ind.
Gratis overnatning: medlemmer betaler ikke for overnatning, og får fortrinsret til plastiklejren. Aktører vil
så få tilbud om at kunne få de resterende pladser mod betaling.
Udlån af materiale: dette kan være lån af boder eller telt under middelalderdagene, lån af telt til at besøge
andre markeder og lån af tøj.
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