
Referat af årsmøde fredag 24. november 2017 Kl. 18.30 
Sted: Willemoesvej 36, 4200 Slagelse. 
24 deltagere 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent: Kristian Laugesen 

Årsmødet konstateres lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent: Leif Bjørnskov 

 

3. Bestyrelsens beretning for 2017: 

 Ralf beretter: 4 bestyrelsesmøder, gennemgår afholdte arrangementer: Trelleborg 

Vågner, Sct. Hans med solhvervsfest, Vikingefestivalen, Smedetræf samt høstfest og arrangement 

for nye medlemmer alle 24. september, desuden laugsdage og planlagt vintersolhverv. 

Træ- og Byggelaug: Gøsta: ingen faste projekter i år, men forskellige reparationsopgaver er løst. 

Smedelaug: Morten: Stille og roligt arbejde med øvning samt afholdelse af godt smedetræf. 

Havelaug: Gwen og Lone: planer for lettelse af arbejdet med bl.a. udskiftning af bedkanter til noget 

mere vedligeholdelsesfrit. Fælles foreningsdage med arbejde i haven, da der er et stort, løbende 

arbejde med at holde haven. Der er aftalt møde med museet mhp. at inddrage museet mere i 

vedligeholdelsen. 

Tekstillaug: Der er kommet ny formand, Susanne Reimer. 

Buelaug: Morten: Der er ved at blive startet et buelaug, hvor deltagerne i første omgang skal 

arbejde på at lave egne buer. 

Madlaug: Lone: På Trelleborg er det på pause. Arrangør af Kogetræf, i 2017 var det på Bork. I 2018 

bliver det i Odins Odense med temaet: Hungermad på kogesten, men der skal øl til! 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 2017: 

 Kristian gennemgår det reviderede regnskab, som godkendes enstemmigt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: - Ingen 

 

6. Fremlæggelse af budget for 2018: 

 Kristian fremlægger, godkendes 



 

7. Fastlæggelse af kontingent:  

Uændret Familiemedlemskab kr. 160 og enkeltmedlemskab 110 kr. årligt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer: 

 

a. Valg af kasserer for 1 år -  Kristian genvælges som kasserer 

b. Valg af bestyrelse - 3 medlemmer for 2 år 

Gwen, Gitte og Rasmus vælges 

9. Valg af suppleanter: 

 Helge, Anne og John vælges 

  

10. Valg af revisor: 

a. Revisor: Ole Jann genvælges 

b. Revisor suppleant: Morten genvælges 

 

11. EVT. 

 Bestyrelsen vil arbejde på at erstatte den gamle vennepavillon med en ny, som kan 

stå indtil der kommer faciliteter I Ny Trelleborg. 


