Referat af årsmøde i Trelleborgs Venner torsdag 24.
november 2016 Kl. 19.00
Sted: Willemoesvej 36, 4200 Slagelse.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kristian Laugesen
Konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt pr. mail pr. 27.10., altså 4 uger før mødet.
2. Valg af referent: Leif Bjørnskov
3. Bestyrelsens beretning for 2016:
Årets aktiviteter: bestyrelsesmøder, Vintersolhverv, Trelleborg Vågner, Træfældning til
skjold, Pr-arrangement vedr. ølbrygning, Vikingekogetræf, Sommersolhverv, diverse jobs under
Vikingefestival, Smedetræf og flere samarbejdsmøder med museet.
Medlemskort er gjort elektroniske.
Trælaug: Har fældet en fyr med vikingeøkser mhp. at lave en kopi af Trelleborgskjoldet. Stammen viste sig
desværre at være ubrugelig, så der må skaffes noget andet før skjoldet kan produceres.
Har istandsat det indvendige i det store grubehus.
Smedelaug: I realiteten møder kun Morten og Karl Heinz, så der er brug for en reformering.
Mad- og bryggelauget: Primusmotor i at arrangere kogetræf med vikingekokke fra hele Norden samt
Holland og Frankrig. Pinse med ølbrygning og sæbeproduktion.
Havelauget: Godt forår. Samarbejde med madlauget i flere sammenhænge både Pinse og Kogetræf.
Repræsenterede Trelleborg ifm. ”Kongens Togt”, hvor der blev leveret porse fra haven til den fælles
ølproduktion. Stod for rundvisninger i haven under Festivalen. Prøver at skabe en kontakt til nogle
pensionister, mhp. at de kan deltage i pasningen ved at arbejde om mandagen, hvor dragt ikke er
nødvendig.
Tekstillauget: Ulla, som har været formand, vil ikke længere være medlem af foreningen, så der er brug for
en ny formand og en rekonstruktion.
Farvelaug: Lauget stiller jævnligt med en eller flere, som står og farver på museet. Afholdt en
farveworkshop under festivalen.
”Troslaug”: Der er ideer fremme om at danne et laug, som skal beskæftige sig både den før-kristne tro og
overgangen til kristendom og med tiden indrette både et ase-helligsted og en kirke. Irene og Poul Erik er
primusmotorer.
Børnelaug: Tilsvarende ideer om et børnelaug med skiftende aktiviteter indenfor alle håndværk og krigerliv.
Skulle finde sted i relation til de almindelige laugsdage. Gwen og Freja vil gerne tage iniativet, men der skal
flere voksne med.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab 2016: Godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag: - Ingen
6. Fremlæggelse af budget for 2017: Godkendt
7. Fastlæggelse af kontingent: Uændret kontingent, enkelt 110 og familie 160.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer:
a. Valg af kasserer for 1 år
Kristian genvælges, men vil stoppe næste år.
b. Valg af bestyrelse - 3 medlemmer for 2 år
Vibeke trækker sig og stiller i stedet op som suppleant. Derpå genvælges Gøsta, Irene og Leif
og desuden vælges Rasmus Hyge for 1 år.

9. Valg af suppleanter:
Gwen, Helge og Vibeke vælges.
10. Valg af revisor:
a. Revisor: Ole Jann genopstiller og genvælges
b. Revisor suppleant: Morten Gravko vælges
11. EVT.
Inden længe ryddes der ud i Trelleborgs Venners facebookgruppe, så alle dem, som ikke er
medlemmer af foreningen slettes fra facebookgruppen.
De tilstedeværende indstiller til bestyrelsen, at nogle af foreningens penge bruges til at
maden til vintersolhverv gives af foreningen uden af deltagerne skal hverken betale eller selv medbringe
kød.
Der er ønske om historiske foredrag. Det er vigtigt, at det bliver om emner, som vil tiltrække
folk. Der har været forsøgt med foredrag i AOF-regis, men da kom ingen, så der må arbejdes med formen.
AC og Lone vil lave en slags Rejsebureauet Trelleborgs Venner, som skulle arrangere ture til
spændende vikingerejsemål både inden- og udenlands.

