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1. Valg af dirigent.
Fra bestyrelsen foreslog man Steen Reinholdt.
Steen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Herefter gennemgik Steen dagsordenen.

2. Formandens beretning.
Se bilag. (Formandens beretning ved Erik Møller)
Øvrige bemærkninger:
Knap 30.000 besøgende på Borgen og det var et fald på et par tusinde.
Det ville være en god ide med en PR-mand m/k, der kan profilere Borgen.
(markedsføre, annoncere m.m.)

3. Revideret regnskab.
Se bilag. Leo gennemgik regnskabet med div. kommentarer.
Øvrige bemærkninger:
Der er pt. 268 medlemmer i Spøttrup Borgs Venner.
Foreningen er medlem af Træmuseet i Oddense og Lem Kulturnet/hus.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra medlemmer.
Udgik, da der ingen forslag var fra medlemmerne.

5. Valg til bestyrelse

a.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Kirsten Kristensen og Jakob Faurholt.
Irene Kjeldgaard blev genvalgt.

b.Valg af bestyrelsessuppleanter.
Som suppleanter blev følgende genvalgt.
Vibeke Lorenzen og Kurt Frydendahl.

Generalforsamlingen blev hermed suspenderet og museumsinspektør John Bertelsen fra Fur Museum fortalte og Fur Museums opståen, de bemærkelsesværdige fund og museets venneforening.
John Bertelsen er en fantastisk formidler/fortæller og hans fortælling om Fur Museum var et rigtigt godt og lærerigt indslag, der viste, at hvis man gjorde meget ud af at markedsføre et bestemt produkt, og her var det jo Fur, Fur Museum m.m., så skal turisterne nok komme.

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
Til revisor blev Elly H. Madsen genvalgt til revisor.
Til revisorsuppleant blev Arne Præstegaard valgt.

7. Evt.
Under evt, kom forskellige folk med bemærkninger og indslag.

Rundt i Borgen kunne man lave udstillinger med de forskellige dragter, som folk bruger til bl.a. levendegørelser.

En repræsentant fra Østergaard fortalte om et friluftsspil, der skal være på Østergaard i 2016, hvor middelalderborgen har 500 års jubilæum.
Der blev udleveret folder om friluftsspillet og det info-møde, der skulle være torsdag den 29. januar i Åsted forsamlingshus.

Foreningen Spøttrup Borgs Venner har 50 års jubilæum i 2015.
Det skal markeres med et arr. der foregår den 3. og til og med 7. aug.
Fredag den 7. aug. vil der være Nis Nissen borgspil med indbudte gæster.

Der søges en kromand m/k til at stå for udskænkning, når der er levendegørelse og Broder Jakob.

Ros til bestyrelsen for indkøb af køleskab, som er pladseret i depotrummet i kælderen. Nemmere for aktørerne, når der er bespisning, og de ikke skal over i Gartnerboligen.

Der blev opfordret til at både bestyrelsen og Museum Salling arbejder på at få fjernet bommene, og det kan kun gå for langsomt.
Det er fint nok med grusvejen forbi Borgen og problemer med at folk kører for hurtigt, vil ikke opstå, da der er så mange huller i vejen, at man ikke kan køre for hurtigt.

Måske bliver det sådan, at man slet ikke må køre ind eller ind til Borgen.

Referent
Kurt Frydendahl

Bilag:

Formandens beretning.
Velkommen til jer alle som er mødt op her i dag, og jeg vil så lægge ud med at jeg syntes vi har haft et utroligt godt år, med mange aktiviteter på forskellig måde. Samtidig er vi fra bestyrelsens side meget glade for at der er kommet flere unge mennesker som gerne vil deltage i levendegørelser på forskellig måde.

Det skal samtidig nævnes at der også har været et rigtig godt samarbejde med museum Salling men er også opmærksom på at vi ikke har fået besked på, om der er kommet en ny kromand eller lignende, da jeg er af den mening at det har meget stor betydning for broder Jakob og samtidig mangler der samtidig en kromand når der er levendegørelse.

På de sidste levendegørelser har der været mange nye medlemmer med så det samlede tal på aktive har været i nærheden af ca. 25 stk. og det skal samtidig nævnes at vi også har været så heldige at drabanterne har været meget aktive både til broder Jakob og også til levendegørelses hvor de samtidig har set efter om gæsterne har betalt oppe i billet huset

Det skal samtidig siges med meget store bukstaver at det ikke er lykkedes fra museum Sallings side at få has på alle de gratister som bare vader ind uden at betale.

Det er samtidig min klare opfattelse at vores suppe piger gør et stort stykke arbejde med at lave suppe og kylling og pandekager til vores gæster, hvor det skal bemærkes at de ikke behøver at ryge da de har indåndet temmelig meget røg.

Vores deltagelse i uge 30 var da også til at få øje på ved billetsalg og trafikregulering samt ved at fjerne skrald. Der var også nogle af vores medlemmer som var aktive på selve pladsen.

Jeg vil også sige at vores pileflettere har været meget aktive og det både ved vores levendegørelser og i efterårsferien og julemarked.

Jeg har prøvet at sammenfatte hvor mange timer som vores aktive har brugt på borgen i det år som er gået, og det beløber sig overraskende nok til 2 fultids stillinger hvilket jeg syntes er meget.

Der har desværre ikke været så mange broder Jakob sidste år, kun fire og med lidt bedre markedsføring fra museum Salling, tror jeg et der nemt kan komme nogle flere.

Vi har lige haft historikum på besøg, for at lære noget mere om de stoffer som der bliver brugt til vores dragter og der var sørme en 25 stykker som deltog.

Der har været snakket en del om hvordan vi nemmest kommer ind på borgen med vores biler når der er levendegørelse mm, og der er ikke helt klare linjer på det område, men det kommer der nok, for vi har ikke fået vores ældste deltager til at flyve endnu men det kan være at det kommer.

Bemærk at også i år vil blive læder syning i februar som vi plejer.

Der kommer også et stort jubilæum i år som Leo vil redegøre for under eventuelt

Med disse ord vil jeg slutte min beretning.

Erik Møller

Regnskab 2014

