
”Vikingeskibsmuseets Venner” 
               
 
Referat af foreningen ”Vikingeskibsmuseets Venners ” virtuelle generalforsamling den 
8. april 2021, kl. 19.30. 
 
Foreningens formand Ole Christiansen bød velkommen til ”dobbelt-generalforsamlingen” for 
foreningsårene 2019 og 2020 og håbede på en smidig digital afvikling af denne p g a corona-
restriktionerne uvante situation for foreningen. 
 
DAGSORDEN 
 
Dagsordenen pkt.1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. 
På bestyrelsens indstilling blev Vikingeskibsmuseets økonomichef Claus Christiansen valgt 
som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt med dagsorden og bilag 
i overensstemmelse med foreningsvedtægterne, og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 
år og sigtelinjerne for bestyrelsens fortsatte arbejde. 
Foreningens formand afgav på bestyrelsens vegne på baggrund af de til medlemmerne på 
forhånd udsendte årsberetninger for 2019 og 2020 følgende tværgående opsummerende 
mundtlige beretning for de to år: 
 
”Dette dagsordenspunkt dækker i år bestyrelsens beretninger for både 2019 og 2020. Beretningen for 2019 blev 
udsendt til medlemmerne 24. september 2020 med MedlemsNyt 5/2020 og genudsendt den 22. marts i år med 
MedlemsNyt 2/2021. Beretningen for 2020 er indarbejdet i dagsordenen for denne generalforsamling, som også 
blev udsendt den 22. marts i år med MedlemsNyt 2/2021. Da indholdet af begge skriftlige beretninger jo allerede 
er alle medlemmer fuldt bekendt, vil jeg ikke nu mundtligt gentage beretningerne.  Jeg vil alene nu på 
bestyrelsens vegne - lidt mere tværgående og overordnet - knytte nogle ord til foreningslivet i de 2 foregående år. 
 
I hele 2019 var vi fuldt beslutningsdygtige i bestyrelsen. 5 bestyrelsesmedlemmer var imidlertid på valg i april 
2020, og da vi jo som bekendt ikke afholdt generalforsamling sidste år, kunne der ikke tages stilling til genvalg af 
de 5 bestyrelsesmedlemmer. Derfor har bestyrelsen efter foreningsvedtægterne ikke været lovmedholdeligt 
beslutningsdygtig i et år fra 1. maj 2020 til generalforsamlingen i dag. Bestyrelsen har derfor i det sidste års tid 
alene virket som en ”midlertidig forretningsbestyrelse”, og vi har derfor valgt alene at træffe de beslutninger om 
foreningen og foreningsøkonomien, som vi i bestyrelsen har fundet nødvendige for af opretholde foreningens 
helt basale drift. 
 
Bestyrelsen har bl a derfor ikke i 2020 kunne træffe beslutning om en evt. økonomisk donation til 
Vikingeskibsmuseet. I foreningsåret 2019 donerede foreningen som bekendt 140.000 kr. til museet. 100.00 kr. til 
museets forberedende arbejde til en rekonstruktion af det såkaldte ”Roskilde 6”, som er verdens længste 
vikingeskib, og hvor museet arbejder på, at rekonstruktionen om nogle år kan blive en ”storesøster” til 
Havhingsten, som jo ikke er helt ung længere. Forreningen har indtil nu i alt doneret 450.000 kr. til 
forberedelserne af rekonstruktionen af ”Roskilde 6”. 40.000 kr. donerede foreningen til understøttelsen af en i 
øvrigt ganske fin og grundig omtale over mange sider i det traditionsrige ”Jul i Roskilde”, hvis udgivelse i 
november 2019 blev markeret ved en velbesøgt reception i Vikingeskibshallen. 
 



Hvor foreningsåret 2019 var et helt almindeligt år i vor forening blev 2020 p g a corona-situationen jo som 
bekendt helt anderledes og med meget mindre foreningsliv. Den grundlæggende forudsætning for at vi kan have 
en livskraftig forening, der også har stærke muskler til at leve op til foreningsformålet om løbende støtte til 
Vikingeskibsmuseet, er helt basalt, at foreningen har en bred og trofast medlemskreds – og det har vi i sandhed i 
foreningen. Medlemstallet var det hidtil højeste, da vi gik ind i 2020, nemlig 651 medlemmer, og det var på 
baggrund af et stadigt stigende medlemstal i de senest foregående år. Men pr 1. januar i år måtte vi konstatere, at 
medlemstallet i løbet af 2020 er faldet med 87 medlemmer til 564. Vi har selvfølgelig som alle andre 
kontingentforeninger altid et vist frafald af medlemmer i årets løb, det plejer godt og vel altid at blive opvejet af 
endnu flere nye medlemmer. Det er ikke sket i 2020. Bestyrelsen formoder, at medlemsfaldet helt overvejende 
skyldes de lange perioder, hvor Vikingeskibsmuseet har være lukket. Foreningen får nemlig erfaringsmæssigt 
mange nye medlemmer i forbindelse med besøg på museet. Som bekendt er Vikingeskibsmuseet endnu ikke 
tilbage på de normale åbningstider, og bestyrelsen formoder derfor også, at det nok også vil påvirke 
medlemstallet i indeværende år. Nu må vi se. Foreningen har heldigvis en bred kreds af meget trofaste 
medlemmer, så vi er fortrøstningsfulde i bestyrelsen, men selvfølgelig følger vi nøje situationen. En stor og stærk 
medlemskreds er det afgørende fundament for foreningen. 
 
Den 12. november 2020 var det 30 årsdagen for stiftelsen af ”Vikingeskibsmuseets Venner”, hvilket vi ikke 
markerede på det tidspunkt. Også her blokerede corona-situationen. Som tidligere meddelt vil vi råde bod på 
det. Bestyrelsen arbejder i anledning af 30 årsdage på i den nærmeste tid at kunne tilbyde alle vore medlemmer 
en gavebog af museets egne spændende bogudgivelser. Det vil vi træffe beslutning om, når bestyrelsen igen er 
beslutningsdygtig, og medlemmerne vil få besked i et kommende MedlemsNyt. Bestyrelsen har også i 
anledningen af 30 årsdagen i den udsendte skriftlige bestyrelsesberetning for 2020 benyttet lejligheden til at 
oplyse lidt om historiske fakta og tal om foreningen. Tilbageblikket afspejler i bestyrelsens øjne en sund og 
livskraftig forening. 
 
Som det fremgår af de udsendte regnskaber for 2019 og 2020 har foreningen en ganske god økonomi, som vil blive 
gennemgået under dagsordenens pkt. 3. Der har selvfølgelig været et fald i foreningens indtægter i 2020 som følge 
af de faldende medlemstal og de faldende kontingentindtægter, men modsat har foreningen i løbet af 2020 også 
haft færre udgifter, da foredragsprogrammet jo i det store og hele blev aflyst sidste år. Bestyrelsen finder, at vi 
har en ganske robust foreningsøkonomi. 
 
Foreningen gennemførte som bekendt hele det planlagte foredragsprogram i 2019, som er nærmere beskrevet i 
den skriftlige årsberetning for 2019. Med stor tilslutning oplevede vi i årets løb 5 spændende og vedkommende 
foredrag. Herudover gav museets direktør Tinna Damgård-Sørensen i tilknytning til generalforsamlingen i april 
2019 den efterhånden traditionelle up date om ”Sidste nyt fra Vikingeskibsmuseet”. Sidste år blev det som 
bekendt kun til et eneste foredrag -  med 128 deltagere - om ”Vikingetogter i Vesten og Normandiet” i februar, 
inden corona-nedlukningen satte ind 
 
Bestyrelsen har både i 2019 og 2020 med jævne mellemrum udsendt i alt 16 udgaver af MedlemsNyt til 
medlemmerne. Bestyrelsen håber, at det har været tilfredsstillende, men som altid vil vi meget gerne have 
tilbagemeldinger fra medlemmerne om den løbende medlemsorientering opleves som relevant.Bestyrelsen vil 
også gerne have synspunkter på og ideer til foreningens hjemmeside. Indeholder hjemmesiden relevante 
oplysninger om foreningen – også for at skabe yderligere interesse for foreningen og hermed også for nye 
medlemmer?  
 
Som beskrevet i de udsendte skriftlige årsberetninger støtter foreningen også løbende museet med 
medlemmernes frivillige arbejdskraft. Endnu en gang tusinde TAK til medlemmerne for det. Det er en højt 
værdsat hjælp til museet. 
 
Bestyrelsen er i disse år især optaget af et par større ”fremtidsudfordringer”: Vi skal for det første – og gerne med 
gode råd og bistand fra medlemskredsen – have fastlagt en fremtidig profil for foreningen i fuld harmoni med de 
kommende store ændringer på museet frem mod et helt nyt Vikingeskibsmuseum. Hvad er det rigtige 
fremtidsbillede af vor forening? Og vi skal for det andet sikre, at vi på bedst mulig måde kan forberede det 
forestående større generationsskifte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2022. Som det fremgår af 
dagsordenens pkt. 6.2. foreslår bestyrelsen derfor også allerede i år, at et yderligere medlem indvælges i 
bestyrelsen.  



Som medlemmer af venneforeningen støtter vi ikke alene gennem vore kontingenter Vikingeskibsmuseet ved 
foreningens økonomiske donationer.  Vi støtter også udbredelsen af kendskabet til museets arbejdsområder ved 
foreningens foredrag, og museet får også helt konkret bistand ved medlemmers frivillige arbejdsindsats.  
Men også ved denne lejlighed skal alligevel lyde bestyrelsens traditionelle opfordring til vore medlemmer:  
Besøg hyppigt museet - f eks også med venner og bekendte., der måske ikke kender museet så godt som os i 
medlemskredsen. Der er meget spændende at opleve - og ikke mindst også her sidst på måneden med åbningen 
af en helt ny udstilling - ”I røg og Damp” - om museets dykkerteams marinarkæologiske fund i Femern Bælt af 
skibsvrag m v fra slaget i 1644. Nyd også spændende mad og drikke i ”Cafe Knarr”, og giv Jer tid til at opleve det 
store udbud af gavemuligheder og andre kvalitetsvarer i den velassorterede museumsbutik i Vikingeskibshallen. 
Vikingeskibsmuseet er i øjeblikket i en meget udfordrende situation alene på grund af kraftig faldende indtægter. 
I 2020 kom der kun en tredjedel af det normale antal gæster på museet. Som medlemmer kan vi - så at sige ” i det 
daglige” - helt konkret støtte museet ved vore besøg og ved at bidrage til museets omsætning. 
 
Afslutningsvis skal også her i dag lyde en stor TAK til den store kreds af ledere og medarbejder på museet, som 
løbende hjælper vor foreningen med at få foreningslivet til at glide. Museets medarbejdere bistår altid 
foreningen professionelt med iver, kreativitet og godt humør. Det er en uvurderlig hjælp for foreningen! 
 
Også stor tak til statsautoriseret revisor Birgit Sode, som i en lang årrække har påtaget sig hvervet som 
foreningens revisor, og Hanne Weitland, der ligeledes i en lang årrække har stillet sig til rådighed som 
revisorsuppleant. Det er rigtig trygt for vor forening. 
 
Med disse ord og med henvisningen til de på forhånd til alle medlemmer udsendte mere detaljerede skriftlige 
årsberetninger vil jeg på bestyrelsens vegne overgive årsberetningerne for 2019 og 2020 til generalforsamlingens 
godkendelse.” 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsesberetningerne uden bemærkninger. 
 
Dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse og godkendelse af det revisorgodkendte regnskab. 
De på forhånd udsendte regnskaber for 2019 og 2020 var godkendt af såvel 
foreningsbestyrelsen som af foreningens revisor. 
 
Foreningens økonomikoordinator Henning Christiansen gennemgik regnskaberne, som 
generalforsamlingen godkendte uden bemærkninger. 
 
Dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om uændret kontingent på 310 kr. og 125 
kr. for bådelaugsmedlemmer for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023. 
 
Dagsordenens pkt. 5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag. 
Der var intet til behandling under dette dagsordenspunkt. 
 
Dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Christiansen, Thomas Maarup, Henning Christiansen, Aase 
Hansen og Thomas Larsen-Schmidt var ordinært på valg i 2020, hvor der ikke blev afholdt 
generalforsamling. De var alle villige til at modtage genvalg i 1 år indtil udløbet af den indtil 
nu afbrudte ordinære 2 års valgperiode. 
 
De 5 bestyrelsesmedlemmer blev genvalg for et år. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Troels Nielsen og Karin Gottlieb var ordinært på valg for 2 år og var 
villige til at modtage genvalg. 



 
De 2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for 2 år. 
 
Bestyrelsen havde indstillet Mads Kolte-Olsen som nyt bestyrelsesmedlem. Mads 
præsenterede sig for generalforsamlingen. Mads er levende interesseret i vor maritime 
kulturarv og har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde og foreningsliv. Han har bl a 
været generalsekretær i Dansk Sejlunion og i Det Danske Spejderkorps, medlem af 
bestyrelsen af Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet. Han er formand for bestyrelsen for 
”Middelgrundsfonden”. Mads 54 år og er Enhedschef i Landsbrugsstyrelsen, og han bor på 
Frederiksberg. 
 
Generalforsamlingen valgte Mads Kolte-Olsen som bestyrelsesmedlem for den ordinære 2 
årsperiode.  
 
Dagsordenens pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af 
bestyrelsen. 
Revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne Weitland  var begge villige til at modtage 
genvalg. 
 
Generalforsamlingen genvalgte revisor og revisorsuppleant. 
 
Dagsordenens Pkt. 8. Eventuelt. 
Formanden takkede Claus Christiansen for udøvelsen af dirigenthvervet og ikke mindst også 
for den meget nyttige hjælp med selve den tekniske digitale afvikling af generalforsamlingen. 
 
Formanden henledte endvidere opmærksomheden på foreningen 3 foredrag frem til 
sommerferien, som i år af hensyn til corona-situationen er lagt så sent på foråret som muligt.  
 
Det første foredrag er planlagt til 6. maj, hvor Vibeke Bischoff fra Vikingeskibsmuseet fortæller 
om rekonstruktionen af ”Osebergskibet”. Medlemmerne vil inden foredraget blive orienteret 
nærmere i kommende MedlemsNyt. Foredragsprogrammet kan også ses på foreningens 
hjemmeside. 
 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
                                                                            oOo 
 
Referatet er den 9. april 2021 godkendt af generalforsamlingens dirigent Claus Christiansen 


