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”Vikingeskibsmuseets Venner” 
 
 
DAGSORDEN for den virtuelle generalforsamling torsdag den 8. april 2021, kl. 19.30. 
 
 

1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. 
   
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
sigtelinerne for bestyrelsens fortsatte arbejde. 

Da det p g a corona-situationen som bekendt ikke har været muligt at afholde generalforsamling 
i 2020, skal generalforsamlingen godkende årsberetningerne for både foreningsåret 2019 og 
2020. 
 
Beretningen for 2019  blev udsendt til medlemmerne med MedlemsNyt 5/2020 den 24. 
september 2020, og er også medsendt som bilag til denne dagsorden. 
 
Beretningen for 2020 følger hermed: 
         
 ”Foreningsåret 2020 har for ”Vikingeskibsmuseets Venner” selvfølgelig været kraftigt præget af de helt 
forståelige corona-restriktioner. Vi har vel i realiteten haft det år med den laveste aktivitet i mands minde i 
foreningen. Det har været rigtig ærgerligt og selvfølgelig især for vore trofast medlemmer. Det magre 
foreningsår præger selvfølgelig også denne årsberetning, som derfor heller ikke har så meget at fortælle som de 
foregående år. 
 
Som bekendt måtte 2020-generalforsamlingen udsættes to gange med det resultat, at vi overhovedet ikke fik 
afholdt en ordinær generalforsamling sidste år i april som foreskrevet i foreningsvedtægterne. Derfor er denne 
generalforsamling, som det også fremgår af den udsendte dagsorden, en slags ”dobbelt-generalforsamling”, der 
formelt dækker både foreningsåret 2019 og 2020.  
 
Efter foreningsvedtægterne skulle 5 af bestyrelsens medlemmer have været på valg på generalforsamlingen i 
april 20, og da det jo ikke var muligt at afholde generalforsamlingen, har bestyrelsen rent faktisk fra 1. maj 2020 
ikke været beslutningsdygtig som foreskrevet i vedtægterne. Som tidligere meddelt har bestyrelsen siden derfor 
helt selvbestaltet alene virket som ”midlertidig forretningsbestyrelse”, der alene har sikret opretholdelse af den 
helt nødvendige og almindelige drift af foreningen. 
 
Bestyrelsen har således ikke, som vi plejer op mod årets afslutning, når vi har overblik over  over årets økonomi, 
haft mulighed for at træffe beslutning om en evt. økonomisk donation i 2020 fra foreningen til et konkret projekt 
på Vikingeskibsmuseet. Det må afvente, at bestyrelsen igen er beslutningsdygtig efter denne generalforsamling. 
 
Vi har desværre heller ikke i 2020 haft mulighed for at markere, at vi den 26. november passerede 30 års–dagen 
for stiftelsen af ”Vikingeskibsmuseets Venner”. Det er jo en rigtig væsentlig mærkedag i foreningen, som 
bestyrelsen mener burde markeres. Dog ikke med en så stor festlighed som ved 25- års-jubilæet i 2015, men 
mere direkte overfor foreningens trofaste medlemmer Det kunne efter bestyrelsens opfattelse f eks ske ved en 
boggave til medlemmerne – en af museets spændende udgivelser. Også beslutningen om det , det må selvfølgelig 
afvente, at bestyrelsen igen er beslutningsdygtig. 
 
Bestyrelsen har benyttet foreningens 30-årsdag i november til at gå lidt på udkik efter fakta og tal i 
foreningshistorien.  
Foreningen blev som bekendt stiftet i 1990 af en række historisk interesserede personer blandt andre af 
hofmarskal Søren Haslund-Christensen, der også var foreningens første formand helt frem til 2007, hvor han 
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blev afløst af fhv. departementschef Leo Bjørnskov. I 2012 overtog foreningens nuværende formand fhv. direktør 
i Miljøstyrelsen Ole Christiansen formandsposten. Foreningens medlemstal har været svingende gennem årene, 
men generelt set støt stigende siden foreningens stiftelse. Foreningen passerede således 400 medlemmer i 2014, 
500 medlemmer i 2017 og 600 medlemmer allerede året efter. Foreningen har i pagt med de oprindelige ideer 
bag foreningsstiftelsen og foreningsvedtægterne gennem årene støttet Vikingeskibsmuseet med hyppige 
økonomiske donationer. I foreningens første 30 år har foreningen således alene ved hjælp af kontingentmidlerne i 
alt doneret 1.4 mio. kr. til konkrete museumsprojekter - i gennemsnit er ca. 47.000 kr. årligt. 
Foredragsvirksomheden har altid været en af grundpillerne i foreningslivet. Alene i 10-års perioden fra 2010 har 
foreningen således afholdt i alt 53 foredragsaftener med 38 foredrag af eksterne forskere og kulturarvseksperter 
og 15 foredrag af museets dygtige faglige medarbejdere. Foreningens foredrag har altid haft et stort antal 
deltagere i perioden stigende fra 65 til nu over 100 deltagere i de enkelte foredragsarrangementerne. I 
forbindelsen med de årlige generalforsamlinger har museets direktør Tinna Damgård-Sørensen som regel 
orienteret om ”Sidste nyt fra Vikingeskibsmuseet”. Mange af foreningens medlemmer har gennem årene  aktivt 
støttet Vikingeskibsmuseet med frivillig arbejdskraft på rigtig mange områder, og det er højt værdsat af museet.  
 
Vi har som puritansk midlertidig forretningsbestyrelse selvfølgelig trods det ”nedlukkede” foreningsliv i 2020 
bestræbt os ihærdigt på at holde medlemmerne løbende og tæt orienteret om både foreningens og museets 
virke. Det er sket gennem udsendelsen jævnt gennem året af 6 udgaver af foreningens MedlemsNyt. Bestyrelsen 
håber, at medlemmerne herved har følt sig velorienteret, men vi vil under alle omstændigheder fortsat meget 
gerne høre, om der er ideer til forbedringer af den løbende medlemsorientering. 
 
Som det fremgår af årsberetningen for 2019, som også tidligere er udsendt til medlemmerne, havde foreningen 
651 medlemmer pr. 1. jan. 2020. Medlemstallet har aldrig været højere. Det var meget glædeligt med den store 
tilslutning til foreningen. Men ingen træer gror som bekendt ind i himlen.  
 
Pr. 1. jan. 2021 var medlemstallet 564. Det må altså konstateres, at medlemstallet er faldet med 87 i løbet af 2020.  
 
Det er selvfølgelig ikke rart at konstatere, men bestyrelsen hæfter sig ikke mindst også ved, at foreningen har en 
stor trofast medlemskreds, hvad der er af kæmpe værdi for foreningen og også for Vikingeskibsmuseet. Det er 
bestyrelsens vurdering, at det faldende medlemstal sandsynligvis primært skyldes corona-situationen. Der har i 
løbet af 2020 som bekendt været langvarige nedlukninger af Vikingeskibsmuseet og derfor et kraftigt fald af 
gæster på museet. Vi har i foreningen erfaring for, at mange museumsgæster netop bliver bekendt med og 
melder sig ind i foreningen i forbindelse med museumsbesøg. Vi håber, at vor forening kan være interessant for 
også mange nye medlemmer, når samfundslivet igen bliver mere normalt. 
 
Bestyrelsen vil fortsat være meget opmærksom på udviklingen i medlemstallet, som forhåbentlig vil stige igen, 
når tiderne igen bliver mere normale. Det betyder rent faktisk rigtig meget, at foreningen har en stor bred 
medlemskreds. Jo flere medlemmer vi er, jo flere kræfter har vi til den løbende støtte til Vikingeskibsmuseet. 
Bestyrelsen har det klare udgangspunkt - og foreningen har det fundamentale eksistensgrundlag - at selv et 
verdensberømt museum som Vikingeskibsmuseet har rigtig stor nytte af foreningens brede og solide folkelige 
understøttelse af museet både fra lokalområdet og fra landet i øvrigt. 
 
Som bekendt førte corana-situationen til, at vi kun fik gennemført eet af de programsatte foredrag i 2020. Det var 
Mads Ravns spændende fortælling den 27. februar om ”Vikingetogter i Vesten og Normandiet”, som samlede 128 
gæster. Resten af årets foredrag måtte som bekendt udsættes. Vi satser og håber nu på at få de udsatte foredrag 
gennemført i løbet af indeværende år.  
 
Bestyrelsen synes, at vi har et rigtig godt foredragsprogram, som vi i januar præsenterede i MedlemsNyt 1/2021. 
Bestyrelsen betragter foredragene med tilknytning til Vikingeskibsmuseets forskellige arbejdsområder som en af 
hovedsøjlerne i foreningslivet. Vi har valgt at lægge forårets foredrag meget sent på foråret i håb om, at corona-
situationen er lettet så meget til den tid, at vi også rent faktisk kan få gennemført foredragsprogrammet. Vi 
glæder os derfor også til at gense vore medlemmer til de kommende foredrag og det hyggelige foreningssamvær. 
Den første foredragsaften afholdes som bekendt 6. maj, hvor skibsrekonstruktør, ph.d Vibeke Bischoff fortæller 
om ”Rekonstruktionen af Osebergskibet”. Foredragsprogrammet kan studeres nærmere på foreningens 
hjemmeside. 
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Som det fremgår af det udsendte revisorgodkendte regnskab  har foreningen en ganske solid økonomi, som 
selvfølgelig også er blevet positivt påvirket af  færre udgifter i årets som følge af både de aflyste 
medlemsarrangementer og den manglende økonomiske donation til museet. Modsat har faldet på de 87 
medlemmer formindsket foreningens indtægter med omkring 25.000 kr. Bestyrelsens økonomikoordinator 
Henning Christiansen gennemgår regnskabet under dagsordenens pkt. 3. 
 
Som Vikingeskibsmuseet står vi også i venneforeningen overfor store udfordringer i de kommende år. Bestyrelsen 
har tidligere understreget behovet for at nyvurdere foreningens profil. Er der noget i foreningen, der skal ændres 
fundamentalt ? Hvad skal foreningen stå for ? Hvad skal vi arbejde med ? Hvad er kerneopgaverne for 
foreningen? Og hvad kan vi gøre for vore medlemmer? Disse overvejelser har selvfølgelig nøje sammenhæng 
med udviklingen på museet og ikke mindst også med museets arbejdet frem mod et nyt moderne 
Vikingeskibsmuseum. Vigtige spørgsmål for foreningen i denne forbindelse er f eks: Hvad der sker på museet 
efter museets fremtidsplaner? Hvordan vil museets fremtidsprofil påvirke foreningen ? Hvordan kan foreningen 
bedst muligt bistå museet i den kommende omstillingsproces ?  
 
Afklaringen af alle disse spørgsmål  er rigtig afgørende for at godt resultat af arbejdet med foreningens 
fremtidige profil. Det er også rigtig vigtigt, at vi får ideer og input fra medlemskredsen. Derfor håber vi i 
bestyrelsen meget på, at vi hører fra medlemmerne om synspunkter på foreningens fremtid. Bestyrelsen har 
udpeget foreningens næstformand Thomas Maarup som særlig kontaktperson til museet i arbejdet med 
foreningens profil i samklang med museets fremtidsarbejde.. 
 
Som tidligere nævnt forestår et større generationsskifte i foreningsbestyrelsen på generalforsamlingen i april 
2022. Det har vi allerede længe arbejdet med at forberede i bestyrelsen. Efter foreningsvedtægterne ledes 
foreningen af en bestyrelsen på 5-9 medlemmer. I den nuværende bestyrelsen er vi 7 medlemmer, og der er 
derfor allerede nu inden generationsskiftet mulighed for at supplerer bestyrelsen med yderligere 2 
medlemmerne. Derfor foreslår bestyrelsen i dag under dagsordenens pkt. 6.2 et yderligere bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen håber, at medlemmerne fortsat vil bistå med at udbrede kendskabet til foreningen  og skaffe flere 
medlemmer til foreningen, og vi vil som tidligere også i denne forbindelse pege på foreningens 
præsentationsfolder, som også kan findes på foreningens hjemmeside. Vi vil derfor også sørge for, at 
eksemplarer af præsentationsfolderen er til rådighed for medlemmerne i forbindelse med de kommende 
foredragsarrangementer.  
 
Vi opfordre også vore medlemmer med venner og bekendte til at besøge Vikingeskibsmuseet, ,når det igen åbner 
bl a med en helt ny udstilling. Også den meget velassorterede museumsbutik med de gedigne kvalitetsvarer, som 
jo åbnede igen 8. marts, er bestemt også et besøg værd. Det gælder jo ”Cafe Knarr”. Museets økonomi er meget 
afhængig af en god indtjening fra gæsterne. Ved besøg på museet kan vi som venner af museet aktivt og jo helt 
konkret støtte museet. 
 
Den løbende administration af foreningens medlemsforhold og foreningsøkonomien varetages på baggrund af 
kontrakt med timebetaling af museumsadministrationen, der også sørger for  den praktiske udsendelsen af 
MedlemsNyt o lign. Foreningen er helt afhængig af denne administrative støtte, som af museets medarbejdere 
udføres med stor professionalisme og også altid godt humør. Der skal derfor lyde en stor og varm tak til alle vore 
samarbejdspartere på museet. Det er en stor fornøjelse at arbejde med alle, og vi er oven i købet også så heldige i 
foreningen, at museets dynamiske direktør Tinna Damgård-Sørensen som regel deltager som gæst i vore 
bestyrelsesmøder. Det sikrer en rigtig nyttig løbende tæt kontakt mellem foreningen og museet.  
 
Også stor tak til foreningens revisor Birgit Sode og til revisorsuppleant Hanne Veitland, som igen i 2020 har stillet 
sig til rådighed.” 
 
Beretningerne for foreningsåret 2019 og 2020 overgives herved til generalforsamlingens 
godkendelse. 
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3. Forelæggelse og godkendelse af det revisorgodkendte regnskab. 
 

Generalforsamlingen skal godkende foreningens regnskab for både 2019 og 2020. Regnskabet 
for 2019 blev udsendt med MedlemsNyt 5/2020 men medsendes også sammen med 
årsregnskabet for 2020 som bilag og 2020 til denne dagsorden. 
 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023 fastholdes på 
310 kr. og  125 kr. for bådelaugsmedlmm 
 

5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen har ingen forslag, og der er ikke inden den fastsatte frist 1. marts 2021 indkommet 
forslag fra medlemmerne.  
 

6. Valg til bestyrelsen. 
Bestyrelsen har siden 1. maj 2020 ikke været beslutningsdygtig, da det p g a corona-situationen 
ikke var muligt at afholde generalforsamling i 2020. Bestyrelsen har derfor som tidligere 
meddelt indtil nu alene virket som en ”midlertidig forretningsbestyrelse”, der alene har sikret 
foreningens fortsatte og helt nødvendige drift. 
 
     6.1. Hele bestyrelsen er på valg: 
 
-    Bestyrelsesmedlemmerne Ole Christiansen, Aase Hansen, Henning Christiansen, Thomas 
Maarup og Thomas Larsen-Schmidt er for at fastholde foreningsvedtægternes målsætning om, 
at det ”tilstræbes at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år” villige til at 
modtage genvalg for et år. 
 
-     Bestyrelsesmedlemmerne Troels Nielsen og Karin Gottlieb er på valg for en ordinær 
periode på 2 år, og begge bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg. 
 

6.2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem: 
 

Bestyrelsen indstiller, at Mads Kolte-Olsen indvælges som nyt bestyrelsesmedlem. 
Mads interesserer sig for vor maritime kulturarv og har mange års erfaring med frivillige bestyrelser og 
foreningsliv. Han har været generalsekretær i Dansk Sejlunion. Mads er 54 år og enhedschef i Fødevarestyrelsen, 
og han bor på Frederiksberg. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. 
 

  - Revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne Weitland er begge på valg for en etårig 
periode. 
 
      8. Eventuelt. 
 
 
 


