
Vikingeskibsmuseets Venner 
 
 
 
Referat af generalforsamlingen i ”Vikingeskibsmuseets Venner” 28. april 2015, kl. 
19.30 på Vikingeskibsmuseet. 
 
 
Dagsorden. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Niels Bentsen blev 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 2014 har været præget af fremgang. Det er glædeligt, og det er en stor 
inspiration for bestyrelsen.  
 
Ved udgangen af året havde foreningen således 470 medlemmer, hvilket er en stigning på 66 i 
løbet af året. Jeg gætter på, at mange af foreningens medlemmer som gode ”ambassadører” for 
foreningen har bidraget til denne medlemsfremgang. Det er bestyrelsens meget taknemmelig for 
– og bliv endelig ved med at skaffe nye medlemmer. Jo stærkere foreningen er, jo bedre kan vi 
løbende støtte Vikingeskibsmuseet. Det kunne jo i øvrigt være morsomt, om vi her i 25 års-
jubilæumsåret kunne byde velkommen til medlem nr. 500.  
 
 Der er også en stadig stigende medlemsinteresse for foreningens foredragsarrangementer, hvor 
det ikke er unormalt, at deltagerantallet ved de enkelte arrangementer er over 100. Det 
gennemsnitlige deltagerantal ved foredragsaftenerne var i 2014 således rent faktisk 108 
personer pr foredrag. Det er da vist rekord. 
 
Årsregnskabet og den økonomiske status, som bliver gennemgået under et senere 
dagsordenspunkt, er efter bestyrelsens opfattelse stabilt og solidt.  
 
Som det vil fremgå af regnskabet har foreningen ikke i de seneste par år ydet økonomisk støtte 
til konkrete projekter på museet. Som det vil være medlemmerne bekendt har vi i stedet opsparet 
et større beløb, som kan udmøntes i en donation til museet ,når vi fejrer Venneforeningens 25 
års-jubilæum den 26. nov. i år. Bestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer til 
jubilæumsreceptionen. 
 
Det er tydeligt for bestyrelsen, at foreningen har en medlemskreds, der ikke alene gennem 
kontingentet men også ved en løbende og interesseret deltagelse i foreningens foredragsaftener 
og ved aktiv deltagelse i den løbende støtte til Vikingeskibsmuseet udgør en bred og solid base 
for Vikingeskibsmuseet. Jeg vil gerne understrege vigtigheden af denne flersidige støtte til 
museet fra foreningsmedlemmerne. 



 
Som bekendt knytter der sig også nogle helt kontante økonomiske fordele til medlemsskabet af 
foreningen. Ud over fri adgang til Vikingeskibsmuseet for to personer og til foreningens egne 
arrangementer, kan der som bekendt også opnås rabat ved indkøb i museumsbutikken, nemlig 
30 % på museets egne publikationer og 15 % på butikkens øvrige varer med en pris over 100 kr.  
 
Jeg gætter på, at mange medlemmer har det som mig. Museumsbutikken har et meget 
spændende udvalg af varer f eks også til gaver. Det er selvfølgelig af stor betydning for museet, 
at foreningens medlemmer også støtter op om butikken, som jo bidrager til den samlede 
økonomi for museet. Derfor er det rent faktisk en helt konkret støtte for museet, hvis I også 
flytter Jeres indkøb f eks også af  værtindegaver o lign over til museumsbutikken. 
 
Foreningens hovedaktiviteter i 2014 var som i de foregående år medlemsmøderne med foredrag 
inden for Vikingeskibsmuseets virkeområde. Vi har afholdt 5 foredragsarrangementer foruden 
den årlige generalforsamling 24. april, hvor Tinna Damgård-Sørensen orienterede om museet, 
og hvor Louise Kæmpe Henriksen fra museet efterfølgende stod for en succesfuld rundvisning  i 
særudstillingen ”The World in the Viking Age”. 
 

- 20. feb: ”Nye lande – Nye muligheder. Koloniseringen af Nordatlanten” ved 
Museumsinspektør og seniorforsker Jette Arneborg, Nationalmuseet. 

- 27. marts: ”På sporet af verden i Vikingetiden” ved lektor Søren Sindbæk, ph.d Århus 
Universitet, Moesgård. 

- 25. sept: ” Nyt fra museets marinarkæologiske arbejdsmark” ved teamleder ved museets 
Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker. 

- 30. okt: ” Carsten Niebuhr og den arabiske rejse” ved professor Jørgen Bæk Simonsen, 
Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, Københavns Universitet. 

- 27. nov: ”Bygning og brug af skibe til krigsførelse i den sene vikingetid” ved 
museumsinspektør Morten Ravn, ph.d, Vikingeskibsmuseet. 

 
Vi er i bestyrelsen glade og taknemmelige for den store opbakning til 
foredragsarrangementerne, som vi  møder ikke alene fra medlemskredsen og alle dele af 
Vikingeskibsmuseet, men ikke mindst også fra foredragsholderne. Det er jo også herligt, at 
foredragsaftenernes personlige samvær med direkte øjen- og ordkontakt stadig står så stærkt i 
disse digitale facebook-tider. Vort bestyrelsesmedlem Aase Hansen har det omfattende arbejde 
med tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsarrangementerne. Aase`s store engagement, 
iderigdom, ihærdighed og faglige viden er en uvurderlig støtte for foreningen, som fremmødet til 
foredragsaftenerne jo også er et bevis på. Tusinde tak for det til Aase. Det ligger i sagens natur, 
at vi i bestyrelsen meget gerne modtager ideer til kommende foredrag fra medlemmerne. 
 
Jeg vil også på bestyrelsens vegne takke de aktive foreningsmedlemmer, der er behjælpelige ved 
afviklingen af foredragsarrangementerne med stoleopsætning og – nedtagning m v.  
Også stor tak til museets medarbejdere, som beredvilligt stiller sig til rådighed ved 
arrangementerne. Det gælder såvel personalet i butikken som Werner Karrasch, som jo som 
bekendt dokumenterer foredragene elektronisk på foreningens hjemmeside. 
 
Foreningen takker også Vikingeskibsmuseets ledelse for et godt og tæt samarbejde i årets løb - 
og ikke mindst også for husly ved foreningsarrangementerne. 



 
Foreningsmedlemmer bidrog med frivillig arbejdskraft under ”Håndværk og Vikinger Festival” 
den 16. og 17. Aug. Det er herligt, at foreningen på denne måde kan støtte museet helt konkret 
og praktisk – selvom det var på regnfulde dage. Tak for det. 
 
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2014, hvor vi har tilrettelagt foredragsaftenerne og 
bl a også har været fokuseret på foreningens 25 års jubilæum i november i år, hvor vi jo som 
nævnte inviterer til en jubilæumsreception den 26. Nov., kl 16.30.  
 
Den sidste del af året har selvfølgelig også for bestyrelsen været præget af drøftelser om 
omlægningen af foreningens medlemsadministration. I begyndelsen af nov. meddelte 
foreningens fremragende sekretær gennem 10 år Else Snitker jo som bekendt bestyrelsen, at hun 
ønskede at blive fritaget for det store arbejde. Det måtte vi selvfølgelig tage ad notam i 
bestyrelsen, men vi har været så heldige, at Else både formelt og rent faktisk for fuld kraft har 
virket som sekretær lige frem til 1. marts i år, og Else har herudover også bistået løbende helt 
frem til denne dag, hvor hun om lidt udfører sin sidste sekretæropgave med aflæggelsen af 
regnskabet for 2014. Der er grund til at rette en stor tak til Else for hendes uvurderlige indsats 
for foreningen  - og det vil jeg så gøre lidt senere i programmet. 
 
Med rigtig stor velvilje fra Vikingeskibsmuseets ledelse er det – som medlemmerne tidligere er 
blevet orientereret om – lykkedes at indgå en aftale med museets administration, således at 
museets pr 1. marts i år har overtaget foreningens løbende medlems- og økonomiadministration. 
Bestyrelsens satser på, at dette kan ske indenfor nogenlunde de samme økonomiske rammer som 
hidtil. Vi satser også på, at vi kan opretholde niveauet i vor medlemsservice med nyhedsbreve m 
v, men der kan selvfølgelig opstå overgangsproblemer, hvad jeg anmoder om forståelse for. Det 
skal nok gå. Museets personale går frisk til sagen. 
 
Jeg vil også gerne i denne anledning benytte lejligheden til at ”reklamere” for, at foreningen får 
e-mailadresse fra alle medlemmer. Det gør det meget mere smidigt, hurtigere og i øvrigt også 
billigere for foreningen.  
 
I 2014  har der – som noget nyt – på foranledning af formanden for museumsbestyrelsen, 
borgmester Joy Mogensen, været afholdt et ”fællesmøde” den 6. nov. mellem foreningens 
bestyrelse og bestyrelsen for Vikingeskibsmuseet. Vi var i bestyrelsen rigtig glade for mødet, hvor 
vi havde anledning til at udveksle synspunkter ikke mindst om museets fremtidsprojekt. 
Museumsbestyrelsen har annonceret, at man satser på, at et sådant fællesmøde skal være en 
årlig tilbagevendende begivenhed. Det glæder vi os til i bestyrelsen. Efter vor opfattelse skaber 
det et rigtig godt grundlag for foreningens effektive løbende støtte til museet – og det viser jo 
også betydningen af, at vi i bestyrelsen til stadighed er opdateret på foreningsmedlemmernes 
synspunkter . 
 
Vi arbejder i bestyrelsen på flere fronter i øjenblikket. Bestyrelsen vil især have fokus på 
følgende: 
 

- Vi planlægger jubilæumsaktiviterne til efteråret. 
- Vi vil gennemgå foreningsvedtægterne med sigte på næste års generalforsamling, og vi 

vil overveje niveauet for kontingentet til foreningen. 



- Videreudvikle foreningens frivillige bistand til museet, som bestyrelsens koordinator 
Thomas Maarup om lidt vil fortælle lidt mere om.  
   

Som bekendt arbejder Vikingemuseet med spændende fremtidsplaner, som vi i bestyrelsen 
besluttede at orientere medlemmerne om. Det var baggrunden for brevet af 19. dec. hvor 
foreningen fremsendte museets ”Vision og Helhedsplan – Mennesket, Skibet og havet”  til alle 
medlemmer. Planen, som er principtiltrådt af Roskilde Byråd 17. dec., danner nu grundlag for 
det videre arbejde og herunder også for at skabe den nødvendige økonomi til realiseringen af 
fremtidsprojektet. 
 
Foreningen ydes en stor og tryg støtte af RIR Revision p t ved Birgit Sode, som vi er meget 
taknemmelig for.  
 
Herved vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014”. 
 
 
Bestyrelsens beretning, som ikke gav anledning til bemærkninger, blev tiltrådt af 
generalforsamlingen. 
 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
Else Snitker fremlagde det vedhæftede årsregnskab for 2014, som udviser et årsresultat på 
31.122 kr., hvori indgår 20.000 kr., som er reserveret til jubilæumsårets gaver og 
arrangementer. 
 
På baggrund af et spørgsmål om stigningen i portoudgifterne i forhold til niveauet i 2013 blev 
det oplyst, at portostigningen skyldes udsendelse i dec. af museets folder om 
fremtidsprojektet til alle foreningens medlemmer. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte herefter årsregnskabet for 2014. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet er uændret på 250 kr. årligt og 125 kr. for bådelaugsmedlemmer. 
 

5. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. Valg til bestyrelsen. 
Erling Bondesen, Gurli Martinussen og Troels Nielsen blev genvalgt. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Birgit Sode og Hanne Veitland blev genvalt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 
 

8. Frivillige medhjælpere. 
Bestyrelsens frivillighedskoordinator Thomas Maarup orienterede om bestyrelsens 
bestræbelser på at udbygge og systematisere den løbende bistand til museet med 
medlemmerne frivillig arbejdskraft.  Han understregede, at der er indledt et tæt samarbejde 



herom med museumsledelsen, og at bestyrelsen gennem en kommende spørgerunde i 
medlemskredsen vil kortlægge dels medlemmernes ønsker om at bistå og dels de 
kompetencer, netværk m v, som medlemmerne har lyst til at byde ind med. Det kan 
selvfølgelig både bestå i fysisk-faktisk arbejdskraft som også ekspertiseområder som f eks 
digitale kompetencer i tilknytning til foreningens kommunikation og hjemmeside. Bestyrelsen 
forestiller sig, at der efter aftale med museumsledelsen vil blive ”udbudt” helt konkrete 
opgaver i medlemskredsen i lighed med, hvad der er sket i de senere år i forbindelse med 
museets årlige aug.-festivaler. 
 
Generalforsamlingen tog uden bemærkninger orienteringen ad notam. 
 

9. Eventuelt. 
Foreningens formand takkede foreningens hidtidige sekretær Else Snitker for hendes 10- 
årige store og fortjenstfulde arbejde for foreningen, som  løbende er udført i stor omsorg for 
foreningens medlemmer og med aldrig svigtende samvittighedsfuldhed og engagement. 
Foreningen har også haft stor støtte af Else` s store viden om Vikingeskibsmuseet og dets 
historie og af hendes store personkendskab. Bestyrelsen og foreningen siger nu farvel til en 
sand ildsjæl med et aldrig svækket fokus på vor forening. 
 
Formanden overrakte på foreningens vegne foreningens gaver og et buket blomster til Else 
med gode ønsker til fremtiden og med en forventning om, at Else fortsat vil være en hyppig 
gæst i foreningen. 
 
Generalforsamlingen kvitterede med klapsalver for Else `s store indsats for foreningen.  
 
 
Hermed afsluttedes generalforsamlingen. 
 
 
                                                                              oOo 
 
Efter generalforsamlingen gav Søren Nielsen, chef for Maritime håndværk, rekonstruktioner 
og publikumsformidling, en orientering om Vikingeskibsmuseet virke i 2014, som var forløbet 
godt på trods af udfordringerne efter stormfloden i dec. 2013. Der har bl a været en markant 
stigning i besøgsantallet, og museets gæsters tilfredshed med museumsbesøgene ligger over 
gennemsnittet for andre museer. Søren Nielsen henviste til museets Årsberetning for 2014, 
som lægges på hjemmesiden i løbet af kort tid. Søren Nielsen orienterede også om den store 
travlhed med de maritime undersøgelser forud for diverse bro- og havneprojekter o lign, og 
han fortalte herunder også de stadig nye metoder f eks tages droner nu også i brug. Herved er 
man i stand til med god effekt at lokalisere skibsvrag o lign. 
 
I forlængelse heraf gav museets Marie Krogh-Nielsen, cand. Mag, , teamleder for 
publikumsaktiviteter, rundvisninger, arrangementer og undervisning, en grundig og 
spændende orientering om museets ”Gislingebåd-projekt”, som indledes medio maj. Projektet, 
som  er et ”open source-  projekt”, er nyskabende på flere punkter. Det går ud på at genbygge 
”Gislingebåden”, som i sin tid blev fundet i den tørlagte Lammefjord. Museet har tidligere 
genbygget båden, men den blev senere solgt til et museum i Korea. Den forestående 



byggeproces vil blive gennemført under aktiv inddragelse af museumsgæsterne og under 
anvendelse af moderne digitale kommunikationsmidler, således at processen løbende kan 
følges ”på nettet” af alle. Museet vil herunder også fremlægge tegninger, arbejdsplaner m v, 
således at  man f eks også andre steder kan bygge med på eget projekt. Museet har med 
megen rette store forventninger til interessen for projektet, som foreningsmedlemmerne jo 
også har mulighed for løbende at følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 


