”VIKINGESKIBSMUSEETS VENNER”
Referat af generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019, kl. 19.30 i
Vikingeskibshallen
Foreningens formand Ole Christiansen bød velkommen til foreningens ordinære
generalforsamling og til direktør Tinna Damgård-Sørensens efterfølgende orientering om
”Vikingeskibsmuseet nu og i fremtiden”.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag og valgte foreningsmedlem Kaare R Skou som
dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
sigtelinjerne for bestyrelsens fortsatte arbejde.
Formanden aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning for foreningsåret 2018:
”2018 har generelt set været et godt og i virkeligheden nok også et nogenlunde almindeligt år for vor forening.
Ved årsskiftet var vi 596 medlemmer. Det er 12 medlemmer færre end ved forrige årsskifte og faktisk første fald
i medlemstallet efter den store stigning på 66 % i de forudgående 5-6 år. Et medlemstal på omkring 600 er meget
flot. Det er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget inspireret og forpligtet af. Vi har i bestyrelsen analyseret lidt på
sammensætningen af medlemskredsen. 56% af vore medlemmer bor i 4000 Roskilde. Regner vi nabobyerne
Lejre, Hvalsø, Borup, Jyllinge, Kr. Hyllinge og Tune med viser det sig, at i alt ca. 62% af foreningens medlemmer
bor på ”Roskilde-egnen”. Hovedparten af vore øvrige medlemmer, nemlig ca. 31 % , kommer fra
hovedstadsområdet og Sjælland og Lolland Falster. De resterende ca. 7 % af medlemmerne kommer fra resten af
landet og ganske enkelte fra USA, Frankrig, Norge, Irland og Tyskland. Over 70 % af Vikingeskibsmuseets gæster
kommer fra udlandet. Museet er med andre ord et internationalt berømt og besøgt museum på linje med f eks
kunstmuseet ”Louisiana”. Bestyrelsen finder det godt samtidig at kunne konstatere, at venneforeningen har en
solid lokal tilslutning, som tilfældet er. Foreningen understøtter og sikrer herved simpelthen, at
Vikingeskibsmuseet også er en integreret del af lokalsamfundet - trods sin også umiskendelig klare
internationale profil.
Det kunne da være dejligt med endnu flere medlemmer i foreningen. Selvfølgelig ikke bare for at blive større, men
primært fordi foreningen så ville få endnu flere muskler til den løbende støtte til museet – og også til vore årlige
økonomiske donationer til projekter på museet. Det skæpper jo godt i kassen til projektstøtten, at rundt regnet
en tredjedel af kontingentmidlerne går til den økonomiske støtte. Helt nøgternt er det jo rent faktisk sådan, at jo
flere medlemmer vi er, jo større kan foreningens årlige økonomiske støtte til museet blive. Vi er i bestyrelsen
overbevist om, at de bedste ambassadører for vor forening er medlemmerne. Derfor satser vi også på, at
medlemmerne aktivt medvirker til at øge medlemstallet ved at fortælle venner og bekendte om foreningens
formål og aktiviteter. I den forbindelse vil jeg også henlede opmærksomheden på det nye look i foreningens
præsentationsfolder, som udgives to gange om året. Folderen, som er en slags ”reklamefolder” for at skaffe nye
medlemmer, indeholder udover tilmeldingskupon m v altid foreningens foredragsprogram for det kommende
halvår. Vi har på stolene lagt nogle eksemplarer med af folderen for forårssæsonen, som vi håber, at I vil benytte
i Jeres bistand med at skaffe nye medlemmer. Vi plejer også at maile de nye udgaver af folderen til
medlemmerne, så snart de udkommer, og folderen kan også altid findes på foreningens hjemmeside.
Den store tilslutning til foreningen gør foreningen kraftfuld i den løbende støtte til Vikingeskibsmuseet og ikke
mindst også i støtten til at takle museets store udfordringer med planlægningen af og gennemførelsen af
moderniseringen og udbygningen af museet i de kommende år. Vikingeskibsmuseet har nu - efter affredningen
af Vikingeskibshallen og modtagelsen af statslige støtte på 150 mio. kr. og 25 mio. kr. fra Roskilde Kommune -

taget hul på ganske store udfordringer. Det hører vi mere om umiddelbart efter generalforsamlingen. Før snoren
til et nyt og moderne museum kan klippes, skal der nu sikres den samlede nødvendige økonomi til hele
moderniseringsprojektet. Der skal forberedes og gennemføres en international arkitektkonkurrence, og selve
bygge - og anlægsarbejderne skal planlægges og gennemføres. Den samlede proces vil tage flere år.I denne lange
og udfordrende periode er det særlig vigtig for museet også at kunne støtte sig til sine venner - og vi er jo i
foreningen museets sande venner. Det står på foreningens dåbsattest. Vi er i bestyrelsen målrettet indstillet på,
at museet også i de kommende spændende år altid kan regne med ”Vikingeskibsmuseets Venner”. Foreningen vil
både indadtil og udadtil stå 100 % bag museet. Nok aldrig før i foreningens snart 30-årige levetid har der været
et så klart behov for, at foreningen sætter handling bag ordene i vore vedtægter om, at det er foreningens formål
”at støtte Vikingeskibsmuseets aktiviteter og fremme kendskabet hertil”. Derfor skal der også i dag lyde en
opfordring til vore medlemmer. Hold Jer ikke tilbage. Venneforeningen og medlemmerne må meget gerne være
synlig i de kommende år i støtte ntil museet. Kontakt også gerne bestyrelsen med ideer, synspunkter m v.
Som det fremgår af årets MedlemsNyt 1/2019 fra januar har bestyrelsen på foreningens vegne ved et gavebrev
af 24. nov. 2018 til formanden for Vikingeskibsmuseets bestyrelse Joy Mogensen og direktør Tinna DamgårdSørensen doneret 100.000 kr. til museets fortsatte arbejde med forprojektet til rekonstruktionen af verdens længste
vikingeskib – det såkaldte ”Roskilde 6”. Hermed har foreningen indtil nu doneret 350.000 kr. til dette spændende
rekonstruktionsprojekt. Det ca. 37 m lange vikingeskib blev i februar 1997 fundet på Roskilde havn i forbindelse
med anlæggelsen af Museumsøen. Vraget lå på tværs, der hvor kanalen langs østsiden af ”Restaurant Snekken” i
dag er. Skibet blev bygget i Oslofjord-området omkring år 1025, og det endte sine dage på et ukendt tidspunkt
efter 1039 efter at have været ombygget et sted i Østersø-området. ”Roskilde 6” er ca. 6 m længere end
Havhingsten og krævede en besætning på ca. 100 mand, hvor Havhingsten kræver ca. 60 mand. Det er oplagt for
vor forening at støtte rekonstruktionen af ”Roskilde 6”, og vi føler os i bestyrelsen sikre på, at medlemmerne
deler bestyrelsens begejstring for det store rekonstruktionsprojekt. ”Havhingsten” er jo ikke helt ung længere og
holder ikke evigt. Så det er med rettidig omhu, at museet har igangsat et arbejde med at bygge en storesøster til
”Havhingsten”. Efter planen vil museet på skiftværftet på museumsøen til efteråret påbegynde bygningen af en
model i træ af ”Roskilde 6” i størrelsesordenen 1:10. Modellen vil altså blive ca. 4 m lang, og arbejdet vil løbende
kunne følges af museets gæster. Rekonstruktionen af det imponerende vikingeskib vil således også kunne blive
led i etableringen af det nye moderne museum. Og vi kan som medlemmer glæde os over, at vi så at sige løbende
”bygger med” på model- og skibsprojektet i kraft af vore donationer fra kontingentmidlerne. Foreningens
donation til ”Roskilde 6-projektet” har i øvrigt fået en fornem omtale på Vikingeskibsmuseets hjemmeside. Det
er vi rigtig glade for i bestyrelsen. I kan se omtalen på foreningens hjemmeside.
Sikringen af persondata giver i disse år store udfordringer ikke mindst også for foreningslivet. Som meddelt i
MedlemsNyt 1/ 2019 er der sidste år indgået en særlig skriftlig aftale mellem venneforeningen og
Vikingeskibsmuseet. Herved er det sikret, at medlemmernes persondata opbevares og benyttes
forskriftsmæssigt - og kun til venneforeningens formål. Denne særlige skriftlige aftale er en tillægsaftale til den
løbende administrationsaftale, hvorefter museet i det daglige efter regning administrerer foreningens økonomi
og medlemsforhold.Bestyrelsen er af den opfattelse, at nu vi med den særlige tillægsaftale med museets
administration har skabt fuld tryghed i beskyttelsen af de persondata, som afgives ved indmeldelse i foreningen.
Vi arbejder i bestyrelsen løbende med videreudviklingen af foreningens hjemmeside, og vi vil meget gerne have
medlemmernes råd og ideer til fortsatte forbedring af hjemmesiden. Hjemmesiden skulle jo gerne være
foreningens veloplyste permanente ”ansigt udadtil” i offentligheden. Som I sikker har opdaget, indeholder
hjemmesiden nu også portrætfotos af bestyrelsens medlemmer. Den forbedring er en medlemside.
Foreningens økonomi er ganske solid . Regnskabet for 2018 bliver jo gennemgået under et senere
dagsordenspunkt af foreningens økonomikoordinator Henning Christiansen. Vi følger i bestyrelsen - under
kyndig og omsorgsfuld ledelse af Henning - gennem året tæt og løbende med i foreningens økonomi og
medlemsforhold. Bestyrelsen er herunder også til stadighed fokuseret på, at vi som venneforening ikke ved
størrelsen af vort kontingent ”erobrer” nye medlemmer, der ved et engangsbesøg på museet alene melder sig ind
i foreningen i en slags ”konkurrence” med entrepriserne på museet. Vi er selvfølgelig primært interesseret i
medlemmer, der melder sig ind i foreningen i interessen for at deltage i foreningslivet og den løbende støtte til
museet. Det er i det lys, at I skal se bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse senere på dagsordenen.
Som bekendt udsender vi fra bestyrelsen løbende nyhedsbreve til medlemmerne – de såkaldte MedlemsNyt. I 2018
udsendte vi 10 MedlemsNyt. Bestyrelsen håber, at medlemmerne herved føler sig vel orienteret om, hvad der

sker i foreningen. Alle numre af MedlemsNyt udsendes til alle de medlemmer, der har oplyst mailadresse. Til de
medlemmer, der ikke har oplyst mailadresse, udsendes - med almindelig post - de 4-5 MedlemsNyt, der er helt
nødvendige for at være orienteret om foreningens foredragsprogram, indkaldelse til og referat af
generalforsamlingen og evt. andre helt nødvendige oplysninger om foreningslivet.
Årets foredragsaftener er en helt central del i vort foreningsliv. Foreningen har som bekendt den målsætning, at de
enkelte foredrag anlægger forskellige og meget gerne helt nye vinkler på de mange spændende emner, der
dækker museets samlede faglige virkeområde. Når foredragsholderne tillader det, lægger vi også en optagelse af
foredragene på foreningens hjemmeside. Vær opmærksom på det, hvis I ikke har mulighed for at komme til
foredragene – og brug det meget gerne også, når I over for venner og bekendte fortæller de gode historier om
vor forening. Vi kan glæde os over en endog stor tilslutning til vore foredragsarrangementet. Der har i 2018
været i alt næsten 500 medlemmer til vore foredragsaftener d v s i snit ca. 100 deltager til hver af de 5
foredragsarrangementer. I 2018 afholdt foreningen følgende 5 foredrag af højt anerkendte faglige eksperter:
- Den 22. februar fortalte forskningsprofessor David Gregory om ”Hvordan kan kulturskattene på havbunden
bevares ? ”
- Den 22. marts fortalte cand. mag. i forhistorisk arkæologi Christina Seehusen fra Bornholm om ”Dødens fartøj kendte og ukendte bådgrave”.
- Den 27. september fortalte Museumsinspektør, dr. fil. Peter Pentz, Nationalmuseet om ”Hvem var vikingerne, og
hvordan så de ud?”
- Den 25. oktober fortalte Vikingeskibsmuseets mangeårige medarbejder og museumsinspektør Jørgen Dencker
om ”40 år på havbunden med marinarkæologi”.
- Den 22. november fortalte museumsinspektør og seniorforsker Lisbeth Imer, Nationalmuseet om ”Danmarks
runesten – en fortælling”.
Vi er i bestyrelsen glade for den store tilslutning til foreningens foredragsarrangementer, og vi glæder os også
over den store faglige interesse, der gang på gang viser sig i medlemmernes spørgsmål og kommentarer til
foredragsholderne. Når foreningens foredrag efter bestyrelsens opfattelse altid er så vedkommende og aktuelle
for foreningens og museets interesseområder, skyldes det, at vi er så heldige i foreningen at have Aase Hansen
som bestyrelsesmedlem og foredragskoordinator. Aase har en utrolig stor og bred og opdateret viden om, hvad
der sker på de faglige områder, som er relevante for foreningen og museet. Aase har også et rigtig stort fagligt
netværk, som foreningen nyder godt af. Som det jo også tydeligt fremgår, når Aase introducerer de enkelte
foredrag, er Aase selv personligt dybt fagligt og smittende engageret. Foreningen skylder Aase en stor tak for de
rigtig, rigtig mange timer, som hun lægger i forberedelsen og afviklingen af museets foredragsprogram. Hun er
en afgørende krumtap i foreningen. Vi vil selvfølgelig meget gerne modtage ideer til foredrag og
foredragsholdere. Tag derfor kontakt til Aase, hvis I har forslag.
Som bekendt har vi også gennem alle årene støttet museet ved medlemmers frivillige arbejde på museet. I året,
der er gået, har vi imidlertid sporet en noget vigende interesse i medlemskredsen for at give en hånd med på
museet. Vi har således i flere tilfælde oplevet en meget lille reaktion på de projekter, foreningen har udmeldt til
medlemskredsen på museets vegne. Vi vil derfor i den kommende tid sammen med museets ledelse sætte fokus
på mulighederne for den frivillige medlemsbistand til museet. Hovedspørgsmålet er: Hvornår og hvordan har
museet brug for frivillig bistand fra medlemmerne? Vi er i bestyrelsen bevidst om, at der måske kræves et mere
langsigtet fokus på problematikken.Noget sker der dog på området. Tre flittige og meget stabile medlemmer –
Peter Ditlevsen, Per Vejrup-Hansen og Kaare R Skou - har siden 2016 løbende og stabilt arbejdet med at
digitalisere museets bibliotek. Det startede med Ole Crumlin-Pedersens arkiv, og nu er de flittige medlemmer i
gang med at digitalisere foreningens mange presseklip, og de er lige nu i gang med året 1999. Arbejdet er højt
værdsat af museet, og der skal også her i dag fra foreningens side lyde en stor tak til de tre medlemmer. I øvrigt
har jeg på fornemmelsen, at museet måske nok skal forberede sig på, at de tre medlemmer – når det
igangværende arbejde er afsluttet – vil spørge ”hvad skal vi nu hjælpe til med?”.Medlemmerne Frank Ibsen og
Orsolya Petrity har bistået i arbejdet med vedligeholdelsen af foreningens hjemmeside. Tusinde tak for det. Hidtil
har 20 medlemmer meldt sig til at være i beredskab til at bistå med arbejdskraft ved stormflodshændelser o lign.

Dejligt at foreningen også på denne måde kan støtte museet. Bestyrelsens frivillighedskoordinator Thomas
Maarup vil i nær fremtid henvende sig til medlemskredsen for at opdatere listen over de medlemmer, der gerne
vil give en hånd med, når museets netop opdaterede beredskabsplan skal sættes i kraft i situationer med truende
stormflod o lign. Thomas vil også meget gerne helt generelt høre fra medlemmer, der har tid og lyst til at udføre
et frivilligt arbejde på museet. Så tøv ikke med at kontakte Thomas
Eet medlem yder løbende en stor og værdifuldt arbejdsindsats i selve foreningslivet. Det er foreningens tidligere
mangeårige sekretær Else Snitker, som er til meget stor støtte for bestyrelsen og især for Aase ,når vi har
foredragsaftener. Alle i foreningen kender jo nok Else, og kan altid møde hende ved indgangen til vore foredrag.
Tusinde tak til Else for den værdifulde støtte.
Hvad vil bestyrelsen fokusere på i den kommende tid? Bestyrelsen vil udover den løbende foreningsadministration
i særlig grad have fokus på, hvordan foreningen bedst muligt kan understøtte museet i den meget udfordrende
periode, museet nu har indledt i arbejdet med realiseringen af visionen om et nyt moderne museum. Vi er i
bestyrelsen meget indstillet på, at vor store forening må gå ind og hjælpe og støtte, hvor der er brug for det. Det
vil ikke mindst også være afgørende, at foreningen - med den store lokale tilslutning - i de kommende år også
udadtil er synlige som sande venner af museet. Bestyrelsen har allerede med afsæt i netop det lokale på
foreningens vegne besluttet at understøtte museets arbejde i forbindelsen med tilvejebringelsen af næste udgave
af det snart hundredeårlige lokale magasin ”Jul i Roskilde”, hvor museet gennem de sidste 50 år ikke sjældent
har været omtalt. Vikingeskibsmuseet bliver nemlig ”årets erhvervsprofil” i den udgave af ”Jul i Roskilde” som
udkommer til november, og museet vil komme til at stå for en ikke helt lille del af siderne i den kommende
udgave af magasinet. Når magasinet udkommer vil museet være vært for en reception i dette lokale i slutningen
af november. Denne årlige reception plejer pressen at kalde en ”Roskilde-begivenhed” med deltagelse af
repræsentanter for byråd, virksomheder og foreningen og fra pressen. Det er traditionelt et meget brugt
netværksforum. Efter bestyrelsens opfattelse en god mulighed for at sikre bredt lokalt kendskab og opbakning til
museet. Som allerede omtalt vil vi i bestyrelsen i den kommende tid være fokuseret på, hvordan de af vore
medlemmer, der har tid og lyst, bedst muligt kan understøtte museet med frivilligt arbejde fra medlemskredsen.
Vi vil selvfølgelig også i bestyrelsen fortsat være meget fokuseret på museets arbejde med realiseringen af
planen om at bygge rekonstruktionen af det prægtige skib ”Roskilde 6”. Vi føler jo nok lidt i bestyrelsen, at dette
projekt – som foreningen jo som bekendt indtil nu allerede har støttet med 350.000 kr. – næsten er blevet en
slags ”maskot” for venneforeningen. I hvert fald vil vi fortsat bistå museet af alle kræfter – også når
forberedelserne til sin tid er så langt fremme, at der skal påbegyndes en proces med at skaffe de vel 30- 40 mio.
kr., der er nødvendige for at realisere selve byggeprojektet. Det har vi også mod på at hjælpe til med.
”Vikingeskibsmuseet Venner” har som navnet siger ingen selvstændig berettigelse uden museet. Foreningens
eksistensberettigelse er jo simplet hen museet. Sådan har det været i snart 30 år, og det er der jo egentlig ikke
noget nyt i, men det er efter bestyrelsens opfattelse alligevel værd lige at stoppe op og glæde sig over og
fastholde i en tid præget af store forandringer, disruption m v. Foreningen er en selvstændig ”juridisk person”
med egne vedtægter og medlemskreds, som lever i et symbiotisk afhængighedsforhold med museet, og som
bidrager ikke mindst ved foredragsvirksomheden til den løbende understøttelse af kendskabet til museets
faglige områder. Og så har foreningen jo også gennem alle årene indtil nu bidraget med i alt over 1 mio. kr. til
konkrete projekter på museet. Vi bestræber os kort sagt i foreningen på til stadighed at udgøre en for museet
velkendt solid og nærværende understøttelse som et slags folkeligt ”sikkerhedsnet”– ikke mindst også lokalt –
under museet nu og i fremtiden.
Vi er i foreningen meget glade for og også helt afhængige af det tætte samarbejde og den store fortrolighed, som
vi har med museet, og det gælder med alle medarbejdere på museet. Vi møder altid stor interesse og velvilje på
museet. Det er vi meget taknemmelige for. Jeg vil dog også på bestyrelsens vegne her i dag rette en speciel tak til
personalet i museumsbutikken, som altid venligt og meget hjælpsomt bistår foreningen ved afviklingen af vore
foredragsaftener. Museets fremragende fotograf Werner Karrack er også en tryg og solid støtte under
foredragsaftenerne – ikke alene med at få teknikken til at virke med også med optagelse af de foredrag, hvor
foredragsholderne har tilladt ,at foredraget optages og lægges på foreningens hjemmeside. Også en ganske
særlig tak til Pia Weber, som med præcision og stor samvittighedsfuldhed i museets administration i det daglige
står for administrationen af foreningens økonomi og medlemsforhold. Også stor tak til Annette Jensen, som
sammen med museets kommunikationsfolk giver foreningen tryghed ved udsendelse af MedlemsNyt mv.
Foreningen vil også rette en ganske særlig tak til museets ledelse. Direktør Tinna Damgård-Sørensen deltager
normalt i foreningens bestyrelsesmøder, og lederen af bådværftet Søren Nielsen deltager også af og til og holder

bestyrelsen løbende orienteret om arbejdet på bådværftet ikke mindst også om arbejdet med ”Roskilde 6”.
Denne tætte kontakt til museets ledelsen værdsætter vi meget højt og takker for. Afslutningsvis skal der også
lyde en stor tak til foreningens seriøse revisor Birgit Sode og firmaet RIR Revision. Vi håber, at det gode
samarbejde kan fortsætte efter RIR `s sammenlægning med revisionsfirmaet ”Beyerholm”. Også mange tak til
Hanne Veitland, som til stadighed stiller sig til rådighed som revisorsuppleant.
Jeg vil afslutter hermed bestyrelsens beretning for foreningsåret 2018 og overgive den til generalforsamlingen.
Samtidig vil jeg på foreningens vegne udtrykke et stort held og lykke og pøj, pøj til Vikingeskibsmuseet i de
kommende udfordrende og meget spændende år på vej mod et nyt og moderne Vikingeskibsmuseum”.

Bestyrelsens beretning gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten
konstaterede herefter, at beretningen kunne betragtes som tiltrådt af generalforsamlingen.
3. Forelæggelse og godkendelse af det udsendte revisorgodkendte regnskab.
Bestyrelsens økonomikoordinator Henning Christiansen gennemgik det på forhånd til
medlemmerne sammen med dagsordenen udsendte revisorgodkendte regnskab for 2018,
som var tiltrådt af bestyrelsen. Han pegede herunder på muligheden for at formindske
foreningens udgifter til porto, hvis flere medlemmerne oplyser mailadresse og tilmelder
kontingentbetalingen til Betalingsservice.
Der blev rejst spørgsmål fra salen om udgiften i regnskabet på over 5.000 kr. til
”bankgebyrer”, og økonomikoordinatoren oplyste, at posteringen også dækker udgifterne til
Nets. Økonomikoordinatoren så ikke mulighed for ved evt. bankskifte e lign at kunne ændre
væsentligt på denne udgift. Bestyrelsen finder det i øvrigt også mest praktisk og
hensigtsmæssigt, at foreningen bruger samme bankforbindelse som Vikingeskibsmuseet.
På denne baggrund og med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at
årsregnskabet for 2018 kunne betragtes som godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsens 2 forslag om kontingent ville blive behandlet hver for sig.
FORSLAG 1.
Dirigenten gennemgik indledningsvis den følgende i dagsordenen indeholdte motivation bag
bestyrelsen forslag:
Som bebudet i MedlemsNyt 1/2019(udsendt medio januar) foreslår bestyrelsen, at kontingentet til foreningen
fastsættes til 310 kr. fra og med 1. april 2020. Kontingentet for bådelaugsmedlemmer foreslås fastholdt på 125 kr.
Som bekendt er der en gældende forståelse mellem Vikingeskibsmuseet og venneforeningen, at der ikke må
opstå et sådant ”konkurrenceforhold”, at der for engangsbesøgende vil være en fordel ved at indmelde sig i
foreningen i stedet for at betale entre til museet. På denne baggrund er kontingentet hidtil sat til 8-9 % højere
end entreprisen for et ægtepar i sommerperioden. Da entreprisen for et ”sommerægtepar” nu er fastsat til 290
kr., foreslås foreningskontingentet i overensstemmelse med forståelsen forhøjet til 310 kr. Da der ikke kan opstå
et ”konkurrenceforhold” i forhold til bådelaugsmedlemmer, som i kraft af medlemskabet af bådelauget allerede
har gratis adgang til museet, foreslås kontingentet for bådelaugsmedlemmer fastholdt på 125 kr.

Formanden understregede det helt afgørende for bestyrelsen i, at foreningen ikke ved
kontingentet fører en uhensigtsmæssig ”konkurrence” med entreprisen til museet, og at
foreningskontingentet efter stigningen i entrepriserne i år derfor efter bestyrelsens opfattelse
bør fastholdes i den hidtidige ”afstand” ca. 10 % over entreprisen for et ”sommerægtepar”.
Dette gav anledning til et spørgsmål fra salen, om kontingentet i virkeligheden burde ligge
højere end 10 % over entreprisen for et ”sommerægtepar”.
Formanden ville ikke udelukke, at det måske kunne være en mulighed, som bestyrelsen gerne
tager med i overvejelserne ved evt. fremtidige kontingentforhøjelser.
På denne baggrund konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at
foreningens kontingentet fra 1. april 2020 fastsættes til 310 kr., og fastholdes på 125 kr. for
bådelaugsmedlemmer.
FORSLAG 2.
Dirigenten gennemgik indledningsvis den følgende i dagsordenen indeholdte motivation bag
bestyrelsens forslag:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen et generelt mandat til uden særskilt forelæggelse
for generalforsamlingen fremtidigt at sikre, at kontingentet ved forhøjelser og nedsættelser af museets entrepriser
fastholdes på et niveau ca. 10% højere end entreen til museet for et ”sommerægtepar”. En sådan kontingentændring
skal meddeles medlemmerne hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden førstkommende 1. april.
Mandatet gælder alene for de med museet aftalte ”automatiske” kontingentændringer som følge af ændringer i
entrepriserne til museet. Generalforsamlingens vedtagelse af et sådant mandat kræver efter bestyrelsens
opfattelse på samme måde som vedtægtsændringer, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Formanden uddybede baggrunden for bestyrelsens forslag ved et eksempel ved stigende
entrepriser: Hvis museet f eks i slutningen af et år beslutter at forhøje entrepriserne til
museet for det kommende regnskabsår, kan foreningen på sin første generalforsamling
herefter i april i det år, hvor entrepriserne er hævet, stille forslag om justering af kontingentet
fra 1. april i det følgende år. Herved vil der følgelig opstå en periode på 15 måneder, hvor det
endnu uregulerede kontingent trods generalforsamlingens tilslutning til
kontingentforhøjelsen netop vil udgøre den uhensigtsmæssige ”pris-konkurrence” i forhold til
entrepriserne, som bestyrelsen vil undgå. Formanden understregede, at bestyrelsens forslag
om et mandat til bestyrelsen alene angår ændringer af kontingentet, der sikrer, at
kontingentet fastholdes på ca. 10 % højere end entreprisen for et ”sommerægtepar” – og altså
kun når entrepriserne ændres af museet. Han understregede også, at mandatet angår både
stigninger og fald i entreprisen. Formanden oplyste, at da det følger af vedtægterne, at det er
generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet, forudsætter det ønskede mandat til
bestyrelsen, at 2/3-del af de fremmødte på generalforsamlingen kan tiltræde forslaget på
samme måde som ændringer i vedtægterne kræver en sådan tilslutning. En godkendelse af
bestyrelsens forslag til mandat har således samme ”lovkraft” som en vedtaget
vedtægtsændring, og bør efter formandens opfattelse for god ordens skyld indskrives i
vedtægterne, næste gang vedtægterne ændres.

Bestyrelsens forslag gav anledning til en kortfattet debat, hvorunder der fra salen blev stillet
det ændringsforslag/den tilføjelse til bestyrelse forslag, at bestyrelsen skal være forpligtes til
på førstkommende generalforsamling efter den af bestyrelsen ifølge mandatet fastlagte
kontingentændring skal søge generalforsamlingens efterfølgende tiltrædelse til den
iværksatte kontingentændring.
Formanden tiltrådte på bestyrelsens vegne ændringsforslaget med tilføjelsen til det foreslåede
mandat.
På denne baggrund kunne dirigenten efter afstemning ved håndsoprækning konstatere, at der
var et overvældende flertal på mere end 2/3 af de fremmødte medlemme, der tiltrådte
bestyrelsens forslag med det stillede tillægsforslag.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen har godkendt følgende mandat til
bestyrelsen:
”Bestyrelsen kan uden særskilt forelæggelse for generalforsamlingen fremtidigt sikre, at
kontingentet ved forhøjelser og nedsættelser af museets entrepriser fastholdes på et niveau på
ca. 10 % højere end entreen til museet for et sommerægtepar. En sådan kontingentændring skal
meddeles medlemmerne hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden førstkommende 1. april.
Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling efter bestyrelsens beslutning om
kontingentændringer i overensstemmelse med mandatet søge generalforsamlingens
efterfølgende tiltrædelse til den iværksatte kontingentændring”.
5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var forslag til behandling.
6. Valg til bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens godkendelse af genvalg af
bestyrelsesmedlemmerne Gurli Martinussen, Troels Nielsen og Karin Gottlieb for en ny 2 årsperiode.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens godkendelse af genvalg af revisor Birgit Sode og
revisorsuppleant Hanne Veitland for følgende 1-års-periode.
8. Eventuelt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var forslag eller bemærkninger under dette
dagsordenspunkt.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Referatet er den 29. april 2019 godkendt af generalforsamlingens dirigent Kaare R Skou.

oOo
EFTER GENERALFORSAMLIGEN
”VIKINGESKIBSMUSEET – i dag og i fremtiden”
Direktør Tinna Damgård-Sørensen gav over en times tid en tæt, åben og engageret orientering
med udgangspunkt i en konstatering af, at museet i 2018 havde 170.000 besøgende, hvoraf 70
% var udlændinge. Det er det 4. største årlige besøgstal nogensinde. Omkring en halv million
mennesker besøger årligt havne- og museumsområdet. Museet sikrer nu selv med de faldende
offentlige tilskud 66% af den nødvendige økonomi til museets drift. Direktøren kunne med
forståelig stolthed oplyse, at Vikingeskibsmuseet netop på dagen for generalforsamlingen har
fået oplyst, at museet sammen med bl a Kronborg, Louisiana, Rosenborg og Roskilde
domkirke står på Michelin-listen med ”tre stjerne” over de destinationer, som man bør rejse til
for at besøge.
En stor del af direktørens indlæg var helliget en grundig gennemgang af den bygningsmæssige
tilstand af Vikingeskibshallen og de hidtidige forgæves forsøg for år tilbage sammen med
Vikingeskibshallens arkitekt Erik Chr. Sørensen på at få gennemført ændringer i hallen, som
arkitekten selv kaldte ”en gammel plimsoller”. Desværre modsatte
bygningsfredningsmyndighederne sig alle ændringer. Direktøren fortalte om begrundelserne
for at søge den efter museets bestyrelses opfattelse nødvendige affredning, som
Kulturministeren som sidste instans tiltrådte. Museets bestyrelse har i sagens natur primært
sigte på at beskytte de uerstattelige Skuldelevskibe i udstillingshallen. Bygningen må
nødvendigvis komme i anden række uanset de bygningsmæssige og arkitektoniske kvaliteter.
Museet modtager løbende kreative ideer og forslag til et nyt og moderne museum fra
interesserede firmaer og borgere, og dem modtager museet med åbent sind. Direktøren
fortalte også om henvendelser til museet fra fredningsinteresserede arkitektkredse med ivrig
og velformuleret modstand mod en nedrivning af Vikingeskibshallen.
Direktøren understregede det vigtige i, at planlægningen og tilrettelæggelsen af det fremtidige
museum må ses i snæver sammenhæng med og under hensynstagen til de stadig flere og
mangesidige anvendelser af havneområdet. Direktøren fortalte også om de igangværende
nødvendige forundersøgelser af forureningsforhold, grundvandniveauet i tæt samarbejde
med kommunen. De arkæologiske forhold både til vands og til lands m v skal også
undersøges. Det er tanken, at processen frem mod et nyt museum faseopdeles med
indledende ideudvikling f eks i særlige faglige teams efterfulgt af en indbudt international
arkitektkonkurrence i to faser, der kan danne grundlag for en ny lokalplanlægning af området
og detailplanlægningen af selve bygge- og anlægsarbejderne. Det vil nok ikke blive et krav for
arkitektkonkurrencen, at alle dele af den nuværende Vikingeskibshal nødvendigvis ikke
fortsat kan bruges. I hvert fald er det helt afgørende, at ideen med det store vinduesparti ud
mod fjorden videreføres i det nye museum. Direktøren oplyste, at museet selvfølgelig er helt
åben overfor og meget spændt på, hvordan arkitektkonkurrencen forløber. Der kan jo i
virkeligheden ske helt uforudsete ting.
Det er vurderingen p t at selve byggeriet nok i bedste fald kan igangsættes omkring 2024.

