
Vikingeskibsmuseets Venner       

Referat af generalforsamlingen i ”Vikingeskibsmuseets Venner” 14. 
april 2016, kl. 19.30 i Vikingeskibshallen.

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Traditionen tro blev Niels Bentsen valgt, og han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne år.

Foreningens formand Ole Christiansen aflagde på bestyrelsens vegne følgende 
beretning:
      
”Foreningsåret 2015 skal ses i lyset af, at ”Vikingeskibsmuseets Venner” kunne fejre 25 års 
jubilæum.

 Vi havde en meget velbesøgt reception på jubilæumsdagen den 26. nov. her i 
Vikingeskibshallen. Formanden for Vikingeskibsmuseets bestyrelse, borgmester Joy Mogensen 
glædede os med en varm og engageret lykønskningstale, hvor hun bl a betonede foreningens 
betydning for museet, og hun overakte foreningen en gave på 2.500 kr. fra Roskilde Kommune. 
Også Vikingeskibsmuseet ved museumsinspektør Louise Kæmpe Henriksen understregede fra 
talerstolen det gode og tætte samarbejde mellem foreningen og museet, og museet kvitterede 
også for den løbende økonomiske støtte gennem alle 25 år fra foreningen til museet. Et 
højdepunkt under jubilæumsreceptionen var, da vi i venneforeningen kunne overrække en 
”jubilæumsgave” på 100.000 kr. til museet som støtte til et kommende bogværk om 
Havhingstens manøvredygtighed på store sejladser. Bogens arbejdstitel er ”Fuldblod på havet”,
og den forventes at udkomme i 2017. Der var også under receptionen servering af lidt godt at 
spise og drikke, og Benny Holst `s Trio stod for fine og hyggelige musikalske indslag. Det var en
dejlig dag i venneforeningens liv med deltagelse af mange af foreningens medlemmer, 
samarbejdsparter og venner. Tak til alle som bidrog til at gøre jubilæumsreceptionen til den 
store succes for vor forening. En særlig tak skal lyde til bestyrelsesmedlem Troels Nielsen, som 
på så fornem vis stod for tilrettelæggelsen og afviklingen af selve jubilæumsarrangementet.

2015 var på alle måder et godt år for vor forening. 

Jeg var så letsindig på sidste års generalforsamling at håbe på, at vi kunne modtage medlem 
nr. 500 i jubilæumsåret. Det var også lige ved at blive opfyldt. Vi kunne ikke være nærmere ved
opfyldelsen af håbet. Vi forlod nemlig 2015 med 499 medlemmer i foreningen, og kort efter 
nytår passerede vi rent faktisk medlem nr. 500. Det betyder, at vor medlemstal i 2015 er 
forøget med 29 medlemmer, selvom vi også hvert år har en stor ”udskiftning” af medlemmer. 
Medlemsfremgangen fra de seneste år fortsætter således solidt, og foreningen har vist aldrig 
været større end nu. Det er meget glædeligt, og det føler vi os selvfølgelig også forpligtet af i 
bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne takke vore medlemmer for den store tilslutning til 
foreningen. Også hjertelig tak for den ”ambassadørvirksomhed” fra medlemmerne side, som vi 
er sikker på medvirker til at tilskynde nye medlemmer til at indmelde sig i foreningen.

Som det fremgår af årsregnskabet for 2015, som bestyrelsens økonomikoordinator Henning 
Christiansen gennemgår under et senere punkt på dagsordenen, har vi også i foreningen en 
god og solid økonomi. Bestyrelsen satser derfor også på, at venneforeningen sidst på året kan 



donere 40.- 50.000 kr. til museet, og vi ved, at museet også gerne  som ved jubilæumsgaven 
vil have en sådan evt kommende donation øremærket til det kommende bogværk om 
”Havhingsten”.  Med den kommende 2016-donation fra foreningen har vi i øvrigt i passeret 1,1 
mio. kr. i samlet donation til museet i foreningens 25 års levetid. Det kan vi da vist godt tillade 
os at være stolte af. 
Det er jo helt overvejende medlemskontingenterne, der bidrager til donationerne. Det enkelte 
medlem bidrager således gennem kontingentbetalingen i høj grad til den løbende økonomiske 
støtte til konkrete projekter på museet. Tusinde tak for det.

Jeg bebudede på sidste års generalforsamling, at bestyrelsen ville vurdere behovet for at 
forhøje medlemskontingentet, og det har vi gjort. Kontingentet blev fra og med regnskabsåret 
2008 sat op fra 200 kr. for almindelige medlemmer og 100 kr. for bådelaugsmedlemmer til det 
nuværende niveau på henholdsvis 250 kr. og 125 kr. Kontingentet har i foreningens 25 år kun 
været reguleret denne ene gang. Som det fremgår af årsregnskabet, er foreningen ikke 
økonomisk nødlidende Vi skal imidlertid ved fastlæggelsen af niveauet for 
medlemskontingentet ikke alene tage hensyn til den snævre foreningsøkonomi men også til 
forholdet mellem museumsentreen og medlemskontingentet, som jo giver gratis adgang til 
museet og rabat i den fortrinlige museumsbutik. Der må ikke være et for museet skævt forhold
mellem kontingentet og entreen. Indtil museet fornylig forhøjede den almindelige entre til 
museet fra 115 til 120 kr. pr person, har medlemskontingentet for i realiteten to personer 
(medlemmet selv og een ledsager) helt præcist ligget 8,7% over den almindelige entre til 
museet for to personer. Der er enighed mellem museet og foreningsbestyrelsen om, at denne 
”afstand” bør tilstræbes opretholdt. Foreningskontingentet må selvfølgelig ikke på 
uhensigtsmæssigt måde påvirke det antal personer, der betaler entre, og dermed giver et 
væsentligt bidrag til museets økonomi.  Vi vil selvfølgelig altid gerne have flere medlemmer i 
foreningen, men det skal efter bestyrelsens opfattelse være på fair vilkår i forhold til museets 
økonomi. Venneforeningen er meget glad for de medlemsfordele, som Vikingeskibsmuseet 
skænker foreningens medlemmer via medlemsskabet, men vi er i bestyrelsen meget bevidste 
om, at foreningen ikke skal være en simple ”rabatforening” med uheldig indflydelse på 
museets entre-økonomi. Vi lægger til grund, at vore medlemmer primært er medlem af 
foreningen for løbende at støtte museet og for at deltage i vore medlemsarrangementer. Hvis 
vi skal opretholde det hidtidige forhold mellem kontingentet og entreen til museet, bør 
kontingentet forhøjes til 270-300 kr. årligt. På næste års generalforsamling vil bestyrelsen 
derfor foreslå en kontingentforhøjelse, der jo hvis den vedtages, vil være gældende fra 1. april 
2018. Indtil da vil det nuværende kontingent således have været uændret i 10 år.

Som bestyrelsen tidligere har orienteret om, har foreningen indgået en aftale med 
Vikingeskibsmuseet, hvorefter museumsadministrationen fra 1. marts 2015 mod betaling i det 
hele står for foreningens løbende medlemsadministration. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse 
med samarbejdet. Vi regner med, at foreningens samlede omkostninger til 
medlemsadministrationen kan holdes på nogenlunde samme niveau, som vi hidtil har anvendt 
til sekretærbistand. Først med årsregnskabet for indeværende år har vi imidlertid det fulde 
overblik, da året 2016 jo vil være det første år, hvor museet har stået for 
medlemsadministrationen i et helt regnskabsår. Både for at billiggøre 
foreningsadministrationen og for at gøre det lettere for medlemmerne har vi nu her i 
begyndelsen af året skabt mulighed for, at årskontingentet kan betales via ”Betalingsservice”. 
Det er der allerede en pæn del af medlemmerne, der har gjort brug af. Tak for det.

Det er en stor ambition for bestyrelsen at holde foreningens medlemmer tæt orienteret om, 
hvad der foregår i foreningen. Derfor udsender vi løbende nyhedsbreve.  Fra og med i år 
benævner vi i øvrigt nyhedsbrevene som ”Medlemsnyt”. I 2015 modtog medlemmerne 10 
medlemsbreve. Bestyrelsen agter generelt at fastholde ambitionsniveauet i den løbende 
orientering af medlemmerne, men jeg vil tillade mig  - som tidligere - at gøre opmærksom på, 
at det er både tidsbesparende og økonomisk meget billigere for foreningen, hvis vi har 
medlemmernes mailadresser. Der er stadig en del medlemmer, der ikke har meddelt mail-
adressen, og vi har set os nødsaget til at sænke serviceniveauet i forhold til disse medlemmer, 



som fortsat alene - ved almindeligt brev - vil modtage de helt nødvendige orienteringer, nemlig
de to halvårlige foredragsprogrammer og materialet i tilknytning til generalforsamlingen. 

Foreningens medlemmer bidrager jo ikke alene gennem kontingentet til den løbende støtte til 
museet. Flere medlemmer deltager herudover således også i helt konkret frivilligt arbejde for 
museet. Foreningen plejer at bemande et øltelt på de årlige vikingemarkedsdage, og det vil vi 
fortsat satse på, at medlemmer vil være med til. Interesserede medlemmer kan melde sig til 
bestyrelsens frivillighedskoordinator Thomas Maarup. Herudover bistår i øjeblikket tre 
medlemmer museets bibliotek med systematisering af et omfattende historisk materiale. 
Yderligere har to medlemmer meldt sig til at vedligeholde foreningens hjemmeside. Der skal i 
dag lyde en stor tak til de medlemmerne, der aktivt støtter museet og vor forening med deres 
frivillige arbejde. 

Også i 2015 havde vi et rigtig spændende foredragsprogram med stor tilslutning fra 
medlemmerne. Der er grund til at rette en stor tak og anerkendelse til vort bestyrelsesmedlem 
Aase Hansen for tilrettelæggelsen og afviklingen af foreningens foredragsarrangementer. Aase`
s store engagement og omfattende faglige viden er altafgørende for, at foreningen år efter år 
kan præsentere de spændende foredragsprogrammer. I de afholdte 5 foredragsarrangementer  
i 2015 deltog i gennemsnit  99 medlemmer pr foredrag. Det er vi meget tilfredse med i 
bestyrelsen, og vi satser kraftigt på at fastholde det hidtidige store faglige og aktuelle niveau i 
foreningens foredrag. Traditionelt når vi ikke op på samme fornemme deltagerantal på vore 
generalforsamlinger. I dag er vi jo omkring 50 medlemmer til stede.

Vort foredragsprogram i 2015 var følgende:
- 22. jan. Maritim arkæolog Anton Englert fortalte om ”Store lastskibe i danske farvande 

1000-1250”.
- 26. feb. fortalte professor Jørgen Bæk Simonsen, Københavns Universitet om ”Ibn 

Fadlans beskrivelse af vikingerne ved Volga”.
- 26. marts fortalte arkitekt MAA Morten Gøthche om ”Bygning af en traditionel fiskerbåd 

fra Fejø”.
- 17. sept. fortalte Skibsrekonstruktør Vibeke Bischoff, Vikingeskibsmuseet om ”Saga 

Oseberg – bygning og sejlads”.
- 29. okt. Gav museumsinspektør Jørgen Dencker den traditionelle opdatering af de 

seneste marinarkæologiske opdagelser under titlen ”Nyt fra museets marinarkæologiske
arbejdsmark”.

Efter vor generalforsamling 30. april gav Vikingeskibsmuseets chef for Marin håndværk, 
rekonstruktioner og publikumsformidling Søren Nielsen en orientering om Vikingeskibsmuseets 
virke i 2014. Det blev efterfulgt af Vikingeskibsmuseets  teamleder for publikumsaktiviteter, 
rundvisninger, arrangementer og undervisning, cand. mag. Marie Krogh-Nielsens orientering 
om det spændende open source- projekt med rekonstruktionen af ”Gislingebåden”, som blev 
fundet i den tørlagte Lammefjord.

Bestyrelsen nåede ikke alt, hvad vi gerne ville i 2015. Sidste år bebudede jeg således, at 
bestyrelse på dette års generalforsamling ville forelægge et sæt reviderede 
foreningsvedtægter til vedtagelse her på denne generalforsamling. Det nåede vi ikke, hvad vi 
håber på medlemmernes forståelse for. Nu satser bestyrelsen så på, at et forslag til reviderede 
vedtægter kan forelægges på næste års generalforsamling sammen med det tidligere nævnte 
forslag om kontingentforhøjelse.

Som nævnt i Medlemsnyt 1/2016 fra feb. holder vi i bestyrelsen os løbende tæt orienteret om 
den fortsatte udvikling frem mod realiseringen af Vikingeskibsmuseets fremtidsprojekt , som vi 
jo i dec. 2014 orienterede om ved at udsende Vikingeskibsmuseets spændende folder om 
projektet ud til alle medlemmer.  Vi har herunder også fokus på situationen for den 
bygningsmæssigt meget nødlidende fredede Vikingeskibshal, som jo også har givet anledning 
til bred presseomtale både nationalt og lokalt. Bestyrelsen har fuld tillid til, at 
museumsbestyrelsen træffer de rigtige beslutninger i processen frem mod realiseringen af 



museets fremtidsvision, og bestyrelsen skal selvfølgelig nok orientere medlemmerne, når der 
foreligger relevant nyt.

Afslutningsvis skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til Vikingeskibsmuseets ledelse og 
medarbejdere for et rigtig godt, varmt og konstruktivt samarbejde i årets løb.  Bestyrelsen vil 
ikke fremhæve nogle personer. Alle er fortrinlige samarbejdspartnere, som vi oplever som 
levende interesserede i vor forening. Bestyrelsen vil dog alligevel rette en helt særlig tak til den
del af museets personale, som står foreningen bi under vore medlemsarrangementer. Det 
gælder personalet i museumsbutikken, som ikke alene i det daglige tager sig af indmeldelser i 
og indbetalinger til foreningen, men som også holder butikken åben under vore 
foredragsarrangementer. Og det gælder Werner Karrasch, der altid hjælper os med at få 
teknikken til at virke under vore foredragsarrangementer, og som også optager foredragene, 
hvis foredragsholderne tillader det. Som bekendt kan rigtig mange af foredragene også opleves
ved at gå ind på venneforeningens hjemmeside. 

Jeg vil også rette en varm tak til foreningens revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne 
Veitland, som giver medlemmerne og bestyrelsen stor tryghed om foreningsøkonomien.

Hermed vil jeg afslutte bestyrelsens beretning om foreningsåret 2015”.

Generalforsamlingen godkendte uden bemærkninger bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
Bestyrelsens økonomikoordinator Henning Christiansen gennemgik det 
revisorgodkendte årsregnskab for 2015, som forud den 30. marts var udsendt 
til medlemmerne med Medlemsnyt 3/2016.

Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet, som generalforsamlingen 
godkendte.

4. Fastsættelse af kontingent.
Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag om uændret kontingent på
250 kr. årligt og 125 kr. for bådelaugs-medlemmer.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Niels Bentsen ønskede ikke genvalg, og generalforsamlingen valgte herefter
Ole Christiansen (genvalg)
Aase Hansen (genvalg)
Thomas Maarup ( genvalg)
Henning Christiansen (genvalg)
Thomas Larsen Schmidt (nyvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Foreningens revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne Veitland blev 
genvalgt.

8. Eventuelt.



Generalforsamlingen gav en særlig applaus til Lene Buch Hansen for hendes 
altid store og engagerede indsats i forbindelse med de årlige vikingemarkeder i
eftersommeren.

Formanden rettede på foreningen vegne en stor tak til Niels Bentsen, som har 
besluttet at udtræde af bestyrelsen. Niels - som rundede sin 80 års fødselsdag i
marts - har siddet i bestyrelsen lige fra starten af foreningen, og han har også 
været dirigent på alle foreningens generalforsamlingen bortset fra den 
stiftende. Niels er også forfatter til foreningsvedtægterne. Formanden takkede 
Niels for hans altid store engagement i og levende interesse for foreningen, og 
han nævnte i den forbindelse, at Niels kun har meldt afbud til et eneste 
bestyrelsesmøde i alle årene. Formanden fremhævede den store tryghed, som 
Niels altid har bibragt bestyrelsen ikke alene i kraft af sin store viden om 
foreningen og sin skarpe og konstruktive bidrag i drøftelserne men ikke mindst 
også ved sin altid meget venlige og imødekommende facon.

Formanden overrakte på foreningens vegne Niels en god flaske whisky og et 
silkeslips, og ønskede ham fortsat held og lykke. Formanden udtrykte håbet 
om, at Niels fortsat vil være villig til at varetage dirigentjobbet på kommende 
generalforsamlinger.

Niels Bentsen takkede og gav foreningen gode ønsker med på vejen. Niels 
fremhævede, at foreningen selvfølgelig har gennemgået en naturlig udvikling 
gennem de forløbne 25 år. Foreningen er ikke den samme som ved stiftelsen. 
Niels udtrykte stor tiltro til bestyrelsens fortsatte virke for foreningen, og han 
bebudede, at han fortsat vil tage del i foreningen liv.

Generalforsamlingen kvitterede for Niels` s store indsats gennem alle årene for
foreningen med stor applaus.

Hermed sluttede generalforsamlingen.

Referatet af generalforsamlingen er godkendt af generalforsamlingens dirigent 
Niels Bentsen

                                                                                  oOo

Efter generalforsamlingen gav Vikingeskibsmuseets chef for maritime 
håndværk, rekonstruktion og publikumsformidling Søren Nielsen en orientering 
om aktiviteterne på Vikingeskibsmuseet i den kommende tid. Han 
fortalte herunder bl a om ”Skjoldungens” Grønlandstogt til sommer fra 
Nanortalik til Nuuk, om endnu en nybygning på museet af ”Gislingebåden” på 
baggrund af de indvundne erfaringer fra sejladsen med den udgave af båden, 
som blev søsat i sommer og om ”Roar Ege”, som nu efter 34 år lægges op. 
Søren oplyste imidlertid , at der sigtes på at bygge en ny udgave af båden til 



næste år. Søren fortalte også, at der i uge 29 på fjorden vil blive afholdt et VM i 
en særlig chalup-sejlads med 10 deltagende både. Han fortalte om 
”Havhingstens” tur til sommer under navnet ”Kongens togt” fra Vordingborg og
nord om Sjælland og ind i Roskilde Fjord, og han oplyste, at årets 
vikingemarked/håndværksfestival vil løbe af stablen 13. - 14. aug. 

Herefter holdt Søren Nielsen på baggrund af Unesco-konventionens krav og 
rammer et meget spændende foredrag  med nye vinkler på, hvordan den 
levende kulturarv kan bevares. Foredraget, som også var krydret med 
filmindslag, var centreret omkring den bevaring af de immaterielle 
kulturarvsværdier, som ligger i at vedligeholde håndværkstraditionerne, som jo
netop er helt centralt for Vikingeskibsmuseet. Søren fremhævede i den 
forbindelse de mange forskellige håndværk og kompetencer, der indgår i den 
samlede bevaringsindsats, og han betonede også det vigtige i, at samfundet og
fælleskabet aktivt tager del i sikring og vedligeholdelse af disse mere 
uhåndgribelige kulturarvsværdier.

Bestyrelsens foredragskoordinator Aase Hansen henledte afslutningsvis 
medlemmernes opmærksomhed på, at efterårets første foredrag er fastsat til 
22. september, kl. 19.30, hvor Jette Arneborg holder foredrag om 
”Vikingerne i Nordamerika”.

   

     


